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ESTÀDO DÀ PÀ.RÀÍÊÀ
PRE FE ICT,RÀ }.{UNÍCIPÀI DE MOGEIRO

coMrssÃo PERMÀNENTE DE LrcrrÀÇÃo

CONIRÀTo N": 00120/2 021-CpL

Pêlo presente instrumento dê contrato, de um lado prefeitura Muni.cipal de Mogeiro - Av.
Presidente João Pessoa, 47 - Centlo - Mogeiio - pB, CNp,l n. 08.866,501,/0001-6?, neste ato
representada pelo Prefei.to Antonio .Tosé Eerrêira, Brasileiro. Casado, Empresario, residente e
domiciliado na sitio Pintado de cima, 138 - Area Rurâr - Moqeiro - pB, cpr no 840.199.644-91,
Carteira de Identidade n' 3360118 SSPPÀ, doravante simplesmente CONTRÀTÀNTE, e do outro lado
GPS GERENCIAMENTO DE PRO.]ETOS E SERVICOS LTDA - AV PRES]DENÍE EPITAC]O PESSOA, 753 - ESTADOS .
JOAO PESSOA - PB, CNPJ no 12.350.951,/0001-70, doravantê simplesmentê CONTRÀTADO, decidilam aspartes contratantes assinar o presentê contlato. o qual se regerá pelas cláusulâs e condições
segÍuintes:

crÁusur.À pRD!íErB,À - Dos rut@NrlENtos r

Este contrato decorre da licitação modafidade Tomada de Preços no AAAOL/2A2\, processada nos
termos da Lei Eederal n' 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lej. Complementar n. 123, de 14 de
Dezenbro de 2006; e leqi.slação pertinente, consideradas âs alteraçõês poster:iorês das referi-das
normas ,

ctÁusuÍ.À sEcur{DÀ - Do oEJEto:
o presente contrato têm por objetor coNTRÀTAÇÀo DE EMPRESÀ pARÀ ExEcUÇÃo DE sERVrÇos DE
PAVÍMENTAÇÃO TÀPÀ BURACOS ÉM DIVERSÀS RUAS DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO CONEORME ÀNEXO.

O serviço deverá ser executado rigorosamente de âcordo corn as condiçâéí expres,sas nestê
instrumenEo, proposta apresentadê, especifrcaçóês têcnicas corresponáentes.1 processo dê
lic.itaÇão modalidade Tomada de Prêços no 00001 /2A21 e instruções do Éntraran\te, documentos
esses quê ficam fa2endo paltes integrantes do prêsente contlato, indeperldênte de ltranscriçáo; e

cl.i(usul.À rERcErRÀ - Do vÀúoR E pREÇos:
O valor total deste contlato, a base do preço proposto, é de RS

OUÀTRO MlL OI?OCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS) .

W
t'7 4.866-Jí (CENTO E SETENTÀ E

sob o regime de empreitada integral

CODIGO DISCRII.'ÍNÀçÀO I'NIDÀDE OUÀNIIDÀDE P.UNITÀ3IO
1 PÀVIMENTÀÇÃO o3RÀ TÀPÀ BURÀco )IVERSAS ÀUÀs CoNEOB],IE UND 1 1]1,866,15

P. TOÍÀ.I,
114,866,15

:PI,ÀNI LHÀ I-----1 ?ota1r 1?4.866,15

cüÁusú.À QUàRIÀ - Do REAJUSTàr.IEMIO:
Os preços contratados são fixos ê irreajustáveis no prazo dê um âno.
Dentlo do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preÇos poderáo
sofrer reajuste após o iDterregno de um ano, na mesma proporÇão da variaÇáo velificada no IPCA-
IBGE acumulado, tomando-sê por base o mês de aprêsentação da respectiva proposta, exclusivamente
para as obrigações ioiciadas e concluldas apôs a ocorrência da anualidadê.
Nos reajustes subsêquentês ao prj.mêiro, o interreqno minimo de um ano será contado a partir dos
efeltos finaoceiros do último reajustê.
No caso de atraso ou não divulgaÇâo do lndj-ce dê reajustamênto, o Contratante pâgârá ao Contratado
â importância calculada pela última variaÇão conhêcida, liguidando a difêrença colrespondentê
tão Logo seja divulgado o lndice definitivo. Eica o Contratado obrigado ã apresentar memória de
cálculo referente ao reajustamento de prêÇos do vafor rêmanêscentê. semprê quê êste ocorrer.
Nas aferições finaj.s, o índice utilizado para reâjuste sêrá, obrigatoriâmêntê / o dêfinitivo.
Caso o índice estabeLecido parâ reajustamênto vênha a ser êxtinto ou de qualquer forma não possa
mais ser utilizado, será adotado, em substituj-Çâo, o que viêr a sêr dêtêrminado pe]â legislaÇáo
entáo em vigor,
Na ausência de previsão Iegal quaoto ao lndice substituto, as partes elegerão novo lndice
oficial, para leajustamênto do pÍeÇo do valor remanescente, por meio de têrmo aditivo.
O rêajustê poderá ser leafizâdo por aposti-famento.

cuil,gu.À OUTNEÀ . DÀ DOTÀÇÃO:
Às despesas corlerão po, conta da seguinte dotaçáo, constantê do orçamento vlgentê: l)

,I

TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE SI CELEBRÀM À PREFEITURÀ MÚNICIPAL DE
MOGEIRO E GPS GERENCÍAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDÀ, PARÀ
EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONEORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA TORMÀ
ABAIXO:



Rêcursos Próplios do Município de Mogeiro:LEI MUNICIPÀL 321/2020 02.0000 EXECUTIVO 02,O8O SEC
DE INDUSTRIA , COMERCIO E INFBA ESTRUTURÀ 02080.15.451.1029.1108 I}.IPLANT E RECUP DE CALÇ UETO
Ero E LrNItÀ D AGUÀ 000110 4.4.90.51.00.00 OBRÀS E rNSTÀLÀÇOES 000104 4.4.90.51.00.00 OBRÀS E
INSTÀLÀCOES

cúusutÂ gExrÀ - Do pÀcrrMENÍo:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediênte processo rêqu1ar, da seguinte
maneirai Para ocorrer oo prazo de trlnta dias, contados do periodo de adinplemento,

crÁusu.À sÉTruA - Dos pBAzos E DÀ vrcÊNcrÀ:
Os prazos máx.imos de inicio de etapas de execuÇão e de conclusão do objeto ora contratado, que
adniten pro.rogaÇão nas condiÇões e hipóteses previstas no Art, 57, § 10, da Lei 8.666,/93, estão
abaixo indicados e serão considêrados da emissão da Ordêm de SêrviÇo:
a - Inlcio: Imediato;
b - Conclusão: 3 (três) meses.
À visência do presente contrato será deteminadat até 2A/!A/2021, considerada da data de sua
assinatura; podêndo se! proxrogada por iquais e sucessivos perlodos, mediante acordo entre âs
partes e obselvadas as caracterlsticas do objeto contratado, conforne o disposto no Àrt. 57,
incisos II e IV, da Lei 8.666/93.

CLJ{US(II.À OITÀT'À - DÀS OBRICÀÇõES DO CONTRÀTÀTEE:
a - Efetuar o pagamento relativo a êxecuÇâo do serviÇo efêtivamente realizado. de acordo com as
respêctivas cLáusulas do presente contrato;
b - Proporeionar âo Contratado todos os meios necêssálios para a fiel execuÇáo do sêrviço
cont!atado;
c - Notifica! o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade do
serviÇo, exexcendo a mais ampla e complêtâ fj.scalização, o que náo exime o Contratado de suas
rêspon§abi lidades contratuais e legaj.s;
d - Desiqnar represêntantes com atribuições dê Gêstor ê Fiscal deste contrato, nos têrmos dâ
noma vigêntê, espêcialmentê pa.a acompanhar e fj.scalizar a sua execuçâr>íXespectivamênte,
permitida a contralaçâo de tercêiros parâ àssistência e subsidio de inforíiaÇôes\ pertinentes a
essas êrribuiÇões. I \S
CLI{USULÀ NONÀ - DÀS OBRIGÀçôES DO CONTRÀTàDO: Ya - Executar devidamente o selviÇo descrito na C1áusula correspondêntê do .pjlsente contrato,
dentro dos melhorês parâmêtros dê qualidadê estabêlecidos para o ralno de atividade le1ac-ionada
ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obligaçóes concernentes à legislação fiscal, civi.I,
tributária e trabalhista, bern como por todas as despesas e complonissos assumidos, a qualqlrer
t1tu1o, pêrante sêus fornecedores ou têlcej-ros em razão da exêcução do objeto contratadoi
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execuÇão do contrato,
que o lepresente integralmênte em todo§ os sêus atos;
d - Permitir ê facilitar a fiscalizaÇão do Contratante devendo presta. os informes e
esclarecimentos solicitados ;
e - Será rêsponsável peLos danos causados diretamente ao Contratante ou a telceiros, dêcorrentês
de sua cul-pa ou dolo na execuÇâo do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a f.iscalizaÇão ou o acompanhamento pelo órqáo interessadoi
f - Não cedêr, transferlr ou subcontlatar, no todo ou êm parte, o objeto deste instnmento, sen
o conheclmento e a devida autorlzação exprêssa do Contratante;
g - Mantêr, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condiÇóes de habilitaÇão ê qualificação exigidas no r:espectivo processo ficitatórlo,
aprêsêntando ao Contratante os documentos nêcêssários, sempre que solicitado.

cu(usuÍ.À DÉcrr,n - DÀ ÀlrERÀÇÁo E REgcrsÂo:
Estê contlato podêrá ser alterado corh a dêvida justificativa. unilateralmêntê pê]o Contlatantê
ou por acordo entrê as partes, noa casos ptevistos no Àrt. 65 e ser:á rescindido. de p1êno
dj-lelto, conforme o dj.sposto nos Arts. 'l'l , 1B e 79, todos da Lêi 8.666,/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar. nas mesmas condições contratuais. os acréscÍmos ou
supreasôes que se fizeren noa serviÇos, até o respectivo Lj.Ínite fixado no Art. 65, § 1' da I,ei
8.666/93, Nenhum acréscino ou supressâo poderá excedex o limite êstabelecido, salvo as supressôes
resultantes de acordo celebrâdo êntrê os contratante§,

cIÁUsuTÂ DÉCIMÀ PRTI@:RÀ - DO RECEBI},'ENTO:
Executado o preseote contrato e observadas as condiçôes de adimplemento das obrigaÇôes pactuadas,
os procedimêntos e prazos pâra rêcêber o seu objêto pelo Contratante obedecelâo, conformê o
caso, às disposi-Çõês dos Arts. 73 a'76, da Lei 8.666193.

cIJiuSuLÀ DÉCIUÀ SEGI,NDÀ - DÀg PENÀTÍDÀDES I

A recusa injusta êm deixa. de cumprir as obrigaçõês assumidâs e pleceitos legai§. sujêitará o

Contratado, garantida a prévia defêsar às seguintes penalidadês previ-stas nos Àrts. 86 e 87 dâ
Lei 8.666193: a - adveltêncla; b - mu1ta de mora dê 0,5t (ze!o vírgu1a cinêo por cento) aplicada
sobre o valor do contlato por dia dê atraso na êntrega, no inlcio ou na êxecuÇão do objêto ora
contratàdo; c - multa de 10t (dez por cento) sobrê o valor contratado pela inexecuÇão total ou
parciâl do contrato; d - suspensâo têmporária dê particj.par em licitaÇão e impedimênto dê
contratar com a AdmioistxaÇão, por prazo de até 02 (dois) aoos; e - declalàçào dê inidonêidadê
pala 1i-citar ou contlatar com a AdministraÇão Púb1ica ênquanto pêrdurarêm os motivos

I



detêrminantes dâ puniçâo ou até que seja promovida sua reabilitaÇão perante a própxia autorj.dade
que aplicou a pênalidadei f - s imultanêamentê, qualquêr das pênalidadês cabÍveis fundamenladas
na Lei. L 666/93.
Se o valor da multa ou indênizaÇâo dêvida nâo for recolhido no prazo dê 15 diâs após a comunicação
ao Contratado, será autonaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o
Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros morató.ios de 1t (ur por cento) ao mês, ou,
quândo for o caso, cobrado judicialmênte,

cLíUgUÍ,À DÉcruÀ [EecBÍPÂ - DÂ coMDENsÀc.io E,INÀIiICEIRÀ:
Nos casos dê êvêntuais atrasos dê pagamento nos têrmos deste instrumento, e dêsde que o Contratado
não tenha concorrido de alguma forma para o atlaso, será admitida a compênsaÇão financeira,
devida desde a data limite fixadâ para o pagamento até a data corlespondente ao efetivo paganento
da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com
utilizaÇão da seguinte fórmula: EM = N x VP x I, onde: EM: encargos moratórios; N = número de
dias entre a data prevista para o pagamento ê a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a
sêr paga; e 1= indice de conpensaÇáo financeira, assim apurado: Í = (TX + 100) + 365, sêndo Tx
= percentual do IPCÀ-IBGE ac\.mulado nos ú1ti-nos doze meses ou, na sua falta, um novo lndice
adotado pelo coverno Federal que o substitua. Na hipótêse do referido indice estabelecido para
a compensação financeira venha â ser êxt-into ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado,
será adotado, em substituiÇáo, o que vier a ser determinado pela legislaçáo então êm vlgor.

CIÁUsuÍ.À DÉCI}{A QUÀRTÀ - DO PORO:
Para dirimir as questões decoirentes dêstê contrato. as partes ê1êgem o Foro da Comarca de
Itâbaiana.

E, por estaren de p.Ieno acordo, foi lavtado o
assinado petas partês e por duas testêmunhas,

TESTEMUNI1AS

V,o.tc\t.8 -zq

eAá t§é -â

Mogeita - PB, 22 Julho de 2 021.

TÀNTE
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1

PELO CONTRÀTADO

\^r r,--,
GPS GERENCIÀI'ENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDÀ
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BOLETIM OFICIAT
ANO XLV .

PREFEITURA IIUNICIPAL OE MOGEIRO

^vtso 
oE LtctTAÇÃo

TOT ADA OE PREÇOS N'000022021

foma plblico quê íâÉ roalizar alravés da Comissáo Pennanenb do LicrtaÉo, s€diada na
Av. Prcsidenle Joáo Psssoê,47 - C6núo - Mogsirc - PB, às 08:30 horàs do dis 13 dê
Agosto d€ 2021 l,a!âÉo modâlidâdê Tomâdâ dê Prêços, ckr dpo nêno. prcço pârã:
CONTRAIAÇÃO OE EMPRESA PAFÂ SERVIÇOS OE CONIINUJDADE ÀS OBFiAS OE
CONSTRUÇAO DE U\IOADE BÁSICA DE S,AÚOE SEOJADA NA RUA PRESIDENTE
JOSÉ AMÉR CO DE ALMEIoA - LOIIáMÊ\TO iÁAR,A PEIxoTo NE§IE MU\Ic,PIo,
Rêcursos: prêüslo3 no o.çamento vig€nl€. Fund8m€nto 169âl: Lêl F6d€€l no 8.666/93i Lei
Complemonta. n" 123/06i € lêgislaFo po.lino.le, consideradâs as altê€çÕês post6riorês
das reío.idas íoÍmas. lníoínÉÉ€s: no hoÉdo das 08:00 €s 1200 horâs dos diâs úiêis, ío
ondêreço supracitado. IeleÍone: (83) 32661033. Ê'mail: lidlá€omo9eirc@uol.com.ú.
Edital: ww.hogôirc.pb.gov.brIidtacoesi ww lca pb.gov.br.

Moge ro ' PB, 22 do Julho de 2021

FLAVIANO CLEASON ARAÚJO
Presidehlê dâ Comissão

Ávtso DE LtctTAçÀo
RESULTADO FÂSÊ HABTLÍÍAçÁO/CREDEXCI^DOS

cHÀÍ{ÀDÂ PUBItC^ No 00002/2021

A C,omissão pemansnlo do laqraçlo, sêdiadá n. Àv. PresidmtoJoáo P6ss@,47 - C6ntrô -
Mogêirc - PB, às 10:00 hoí€s do dia 22 dêjulho de 2021, inloru o sêguinle resutado paÍe
ebonurá dos 6n!6lop€s pâG ânalisê da lssê hâbililâção dâ Chamâds PLblica í'
000022021 €iJjo ob,oto ô: Crederoãmnlo o€ LEILOEIROS PUALICOS OFICIAIS
o'€tricurados na Jhrâ comBíqal do E§I,âdo dâ P I{AIBA visândo a prcstação dê sêMço6
dê âliênâção de BENS MÔVEIS E lMÔvEls ponsncont€§ ao p.tírlônio dà administ ãÉo
Pública DiÍêta e hdiíeta do Municlpo do lrogeirc, incluindo .êsra co.ratâçãô o
levanta.r'ento dos b6ns, á avãliâção, a €l8boíâçáo ê public€ç& do odil,sl, a diwlgaÉo
(propâganda e rl3li€lng) do lrilão, a É.laaÉo do kilào, b€m @Íno. todos o§
pro@dimnlG dê@rcntos do mê§íro, tâi§ .ômor alas, r€lsló.ios e r€obos de aíemalação
e condusão do msm, ludo d6 coníormidâdê com âs ê§p€ciÍcaçôe§ conslântos neste
Edilal € sêus anoxo8. A qual passa . inÍornâr: LoiloéirD lnâbllalador CLEBER DA SILVA
MELO nâo atêndêu o itsm 5.1.1.3 do i.strum€nto convocalóíio. Lêilo€ims Hãbililâdosl
MARCO TÚLIO MONÍENEGRO CAVALCA]"ITI DIASI VINICIUS VIDAL LACÉROA ê
OAIANA MÁRTINS VlÍÓRlO. Flndâmênto lêgâlr Lêi Fêdêlal n' 8.§66/93 s lêgislação
p€íiinêntê- Sê lo consrdsíadas o er.posto ilom 5.4 do insturÉnlo c-onvoc€lóno,
consideÉdâs as 8llêÍaça'€s poslêÍioros da§ íBÍonda§ nornas; lnÍoÍÍlâçóes: ôo horáíio dâs
08:00 as 12i00 ho.as dos dias útqs, nô 6ndêÍ6ço suprâ.ilâdo. Têlêíonêr (83) 32661033. É'
mail: .nogêiíopÍêÍ€ituramuniopal@hoanail.co.n. Ediial: ww.rbg6no.pb.gov.brlidlâ€oesi

Mogsiro - P8,22 do Julho de 2021

FLAVIANO CLEBSON ARAÚJO
Prosident6 ds Comissão

PREFEIÍIJRA MUNICIPA]. DÉ MOGEIRO

PREFEÍTIJRA [IUNICIPAL OE MOGEIRO

PREF EÍTURÀ 
'IU 

NIC IPAL DE MOGEIRO

x
HO OLOGAçÃO E AOJUDICAçÃO.IOIADÂ DE PREçOS N'OOOO1T2O21

Nos tsnrDs dô rôlatódo Ínâl âpÍes€nlado polâ Comissão Pê.mân6nls dê Lloiaçao e
obsêÍvsdoo DsÍecêr da À§s65soriâ Jurldica, rslêÍsnls 3 Tomada dÕ PÉç6 n'00001/2021.
qUO ObJêIjVAJ CONTMTAÇÁO OE EMPRE§q PARÀ EXECUÇÀO DE SÉRVIÇOS DE
PÂV|MÉNTAÇÁO TAPA BURÀCOS EM OIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO OE MOGÉ|RO|
HOMOLOGO o coír$pondonie pr@diínênto lldlâlórto o ADJUOICO o seu objeto âi GPS
GERENCIAMENÍO OE PROJEIOS E SERVICOS LTOA ' R]' I74,866,15,

MoS6úo - PB,22 de Julho de 2021

ANÍONIO JOSÊ FERREIRA

x EXTRÀTO OE CONÍRÀÍO

K

MUNICíPIO DE MOGETRO
o Oficlal do Município, Criado pela Lei no. 1O0 de foloU1976 - MOGEIRO no 3.535 - 22 de Julho dê

2021,

PODER EXECUTIVO

OBJEIO: CONTRÂTAçÁO DE EMPRESA PARÂ EXECUÇÃO OE SÉRVIÇOS OÊ
PAVIMENTAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS OO MUiIICIPIO DE MOGE'RO
FUNOAMENTO LEGAL: ToÍláda dê Prâ9os noOOOO1/2021. DOTAÇÃO:Refllsos Própdô€
do [,luniclpiod6 Mo!êirc: LEIMUNICIPAL 3212020 02.0000 EXECUÍ|VO 02.080 SEC 0E
INDUSTRIÀ COMERCIO E INFRA E§ÍRUTURA 02080.15,451.1029,1108 IMPL,' T E
RECUP DE CALÇ MEiO FtO E L|NHÁ D AGUA 000110 4.4.90.51.00.00 O8RÂS E
TNSTAT ÇOES 000104 4.4.90.51.00 00 oBRÀS E TNSTALACOÊS
VIGÊNC|Â âló m/10U021. PARIES CONIRATANTES' Prclsiruía Municipal dê Mog6,Ío
ê: cr Nc 0012u2021 - 22.07.21 - GPS GERENCT^MÉNÍO DE PROJEÍOS E SERVTCO§
LTDA - Rt 17t.866.15.

K



PR.TIEITIJRA MUMCIPÀL DE MOGEIRO

TXTRÂTO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRÂTÀçÀO DE EMPRISA PAIA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PÂVTMENIÂ,
ÇÃo TA?À BURÁcos EM DTIí?R§Â§ RUA§ Do MUMCIPIo DE MooEIRo. FINDÂ]VÍENTo
LEGA!: To@dÁ d. Pr!ços n'moo L2O2l. DOTÀÇÃO: R6r,,8 P,{prio! do Muiçlpio & Mo8.irc:LEl
MI]MCIPAL 32112020 O2,OOOO E)(ECUTIVO O2,O8O SEC DE INDUSTRI'. . COMÊRCIO E INFRÀ
ESTRI Tt R^ 020E0.15.4J1. r 029.l10E IMPL^NT I RECUP DE C^I-ç MEIO RO E LINITÂ DÂGUA
0001 l0 4.4.90_51.00.00 oBFâs E INsTÂtÁÇoEs 000104 44.90.51.m.00 oBRA§ E INsTÁL{coÉs_
VIGâtClÀ: ré 20/1O202t. PÀRTES CONTR{ÂNIAS: Prcftiin Mudcipâl dc Mog.im .r CT N"
WI20A02,\ .22.07 2I . çPS CERENCIAMENIO DE PRO]EIOS E SER}1COS L'TDA. RJ I74,Eóó,I5.

Prefeltura Munlclpal
do Araçagl

PRETEITI,ITA MI,IIIICTPAL DE A"RAçAGT

Avlso DE ucnAçÀo
PRrÉÀo PRrJENCTâ! N oíüv2mr

\-.,óblioo $!. H l! lia rervé. & PEtcir Ofti.l G EquiF d.Apoio, !cdi!d! nlArtüd! Ollúo
ItGoj!, 27E - B.lr vlsa - AEFgj - PA, ü 14.00 hdÚ do di. 05 & 

^SD.ro 
d. 2021, Iiciu§& Doddid.d!

PEgio Prwisl, do lipo 6@r pt!ç!, Fra Aqubiçlo p.,t bdr d. r,|rt rid d. i!íorúitic! úv6!.ú,
dlrtiürdo r étr PílfciüÍÀ R..rÀü: Feiíoi !o 6§ealo vitút!. FudDcato l.td: t i F.dârl ü'
10.52002 . ru!.idi.ri@!úG . Li r.d.nl â' 8.66ó93i Iri C@?l.lmnr !' 123/0ó; DéÍüo MEi-
cipd r'00003/l ?i . l.gid.çio psti@lr, coü!id..rd8 ú.!.rr{õca po.t Íior! &. r!f.Íidr! !oú.
lnfo.Ersí..: no hoótio dar 0t:00 ú 12:00 üdu doó diu úEi!, @ @da!Ío ryÍr.it do. T.l.foDa (83)
99167-ü9a. E-dil: lici|..otu giFn@8üil.cd. Edit I ww.ie.!b.8ovbr.

^rq.gi 
- PB, 2l d. Jühô d.2021

GÉssIcA BATI§TA DA str,v^
PrBo.lr. ()ndd

Pf,ETEIIURA UUNICI}AL D' DO ROCU^

a

^vlso 
Dr 

^DriMU{To 
rBrclo rl,Erúxtcú rl. rmlÍlo}0

^ 
PrlfolDm Murlrlp.l & Crolé dô R4à.-PB cel!i.. ! toda. 6 iús!..d.. qu! o PREGÃo 8Rr-

SBlCl L 0001?A)2r, lado c@ ou.aor Cúrà§ao dr ,{vha d. E Cti.. . daEi.. !E Strtl
pr.r o.Durenção do. v6lcúo. p.rLo6E.o MqLItb, aE dú. dúr ô ó.Ítr..F!vitt P8n o dir
ISrumO2l à,0&ÍD !(ú,fol^DIADO E dletlF)hüo$ro Do pOU d. Uú07/2021, rc§{o,, pfu.3IJ
. DoM & 14/0?4021 ú105 ' Drr. l. Phl. r-& & lhlr ô orl.dr Fn c di.0a/ 0t n02l
ar 0tr00 üors§, !.c!..iledo d. Edrrd. do adÊ!ó aô Cllrl côo&rô .t di6r|{À.., brllE sõo.r !o
tclrlo d.! 08:00 ll l2:m üaú ô. d.r íl6ir. !p rolbllo nFcllrdô. íU!úú,| (0tr) !4{l-l !.
l,lqldo: vwqf,o.rol.dôto.L.pü.rov.b otr ry.iÍ.4i.$s!&

roro pirriôio rrnfffifirccà*m' 
2:l d' rúto d' 2021'

Púld.lt ü cPL

Prefeltura tlunlclpal
de A?aluna

PBf, TEITURA MUNICIPAL DE ÂR RUNA
GÀEINETE DO PRETEITO

ExrR.{To DE Drsrt ro E 

^pLIcAçóEs 
DE §^NçÔEs

TOMÀDÀ DE PR"EçOS N' MOI.2O21
DISIIATO DO CONTRATO. Tcfuo d! Diltab Uürlet nÍ.lo Cotr§ltoAdoiriltrtivo N'000401202I

- CPL - dmtu d, Toólds d. PEç.§ N" O0(]I)l/2021, PAX rLS: PEf.itM M@crP.l ê Alun
PB . . EDPtw TCPÁV . TECNOI,OCIÁ ENI CONSTRUÇÀO E PAVO'ÍEN'IAçÀO T,IRELI, CI\?J T"
12.924.ó2{,0001-&1. OBJETO: CoÍE tsção dcPqrc! IurldiÉ.s!@idiz!ds m tqvigoô d. dSco[{ia
civit, pat' Édia 6 sfliço! dr ibplalts§lo de PsüÍüeütâ§lo ÂrÉlti6 c !u: JoIo Pca€oç ÂtÉlü'
do Taryilo e Treoho ds Av s.$.Io lral, m cidrd. d. ,{túu! /PB. DO FLrNDÀMENTo LEOAI: À
Escisão Eilrteral ô, @ttato Írd,t@l.{e ro in no I do stiso 79 dô tri r.dd.I o' E 666/93. DOS
EFEttos DÀ RISCISÃO: o p6.ül! DisEsto op(ír eu! .f.iios . p.nit d. d!t! d. tus 8iútura.
DÁTA DA ASSINAILiRA: z d! juüo d. 2021 . Sesõ.!: súp.uão !ôtE orán. d. 9úticiPôçlô .E
LicitÀrõq . impcdie.trto dc oonüalÂ! com s AdEinisli.gão PúUicr, Po. PE o dê alé 02(doi.) e$,
Àlliclreo d. Mdts d. lool. (d!2 por @!o) rcbrê o v.lor do ColEilo . D.clsrsçlo da lni.looci&dc.
FORO: ComlI.s dcAÍoÍun PB.

ÁturPB, 22 dc julho d.2021.
Yltrl d. Cdtt .l úro

PEíetto

lÃo
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Prefoltura Munlclpal
de Belóm

EXTRATO
PREFEITUR MUNICIP LDE aELÉM

EXTRATO DO !'TERMO ÀDITryO CONTRATUAL
ADIIAMENTO DE YALOR
púl!!: PREFÉITURÂ MUNrCFAL DE BELÉI.Í,?B. pRErErIuaA MuNIcpAlDE BEI-ÉM E MoN-
TBR^vo coNsrRUÇôEs E sBRVIÇos EIRfl-t cNpJ: 20.010.112 ofi1{4. Rcf. Tp 00009a()20.
oBTETO: CONIR^TÀçÀO DE SMPRESÁ NO R^I.|O PSRTINENTE pAXA OS SER!'rçOS DE
REfoR-tíÁ E A-iSLlAcÃo Do cENTRo DE IMAGEM, Loc^LIz^Do N^ RUA FELICIÀ.
No pEDRosÀ s - cENTRo - BELÉwpB. coNFoRME opERÁçÃo N" o9o3.oo47l8ao2o.
ExtÍiro do 3'. IERMO ÁDITWO ro Coütr to n.' 000992020, co6 . coprá. ei@ E@cio!d&
.oGpo.doi. e ADITryO DE YAI,OR RÍ /tl .752,26 (QUÁRENIA E UM MIL SETBCENTOS E
CINQUE\IrÂ E DOIS REÂIS E I'INTE E SEIS E CENTÀVOS): p.g@ rE vé! ds ksuinlê dohsno
o4Mt&ir 02.07 SECRETÂRI^S DE S^LIDE I 0.!Ol. I OO?. I 224 REFORMÀ E Ai!@Ll^ÇÃO DE
pREDIo p^R^ o.Isr^LÀÇÀo Do cENTRo DE IM^oEM mr.000000 RrctlRso oRDD.iÁxros
a43.4.4.90.51.@ oBR s E INST !^ÇÕEs 29o.moooo oL"rRos RlcuRsos !'INcuLÁDos A
SAUDE 4,44.4.4.9o.J Lm OBRÂS E TNSTAIÁCÔES. 

^riiÁti'rrú 
dô rdisvo d: 2{y0?no2l.

Prefettura Munlclpal
do Pllôozlnho!

PREFEITURÀ MU-\-'ICIPÀL DE PILôEZlIHOS

^vrso 
DE ucrraÇÁo

PREGÀo rREsENcr L N. ooo29ro2r
TGD, Éàlio $r HÉlid ú3vâ ô Pr.tp.nD O6cd c EqurF d.Ápio, rdi.& B RE r'r.GlÁ]viro,56
- C.6!o- Pilõaiiü.. - PB, ü 09:@ tdE & dir 05 d.fuo.o d.2021, Ia:tdo oodâlid.d. PEtlo Prq4ài.
dotipoltrroço,pÜrLocedod.vliadodiv.rio.,d.Íi!.do.À.úrPÉÊi'n.ntorrÕ:FBiíD.D
dr.!Eô visaE. F,"Ír"Éh L8ú l.i f.d..rl i' l0.52o,ta . orddiÍi@ . L^.i P.{qrl (t.óó6Dl;
t-scoqlo@r,o' l2Mh,DgípiCãüdrj55óq.bri.lrdoFiiÉt.qddÊü.rü.blçõ6
llGir!ú dr' Etídr. sE& I!&b.C..ltiô'iE tio ds üü ú l2:m hdr. do. dil. Ua E -dFço
.F&todô. r.rcftÍc o3) eeró?_o7e.. e_ü,l*rr._E5@àqmf$,;ãfrüft%2 

r

foÃo cÀvÁLilxTE D^ crlz l&go
tn .l! o"ld

Prefcltura Munlolprl
de Gondrdo

MARCELO BEZE f,RA DANT § DE
PrcÍ.lto

JoídÂdo,2l dêjulho d! 2021

,8IrurUR MülrrCtrô|.Dt Cq D !Q

lwo DE xorurc^clo 
^!IxruB^ 

D, rnocEs8o- . tAtA Eljct8to m colrlTl^To À'asâ0tf
Í»jao: Co.!l|l{lo & qÊa D.r. rto{lo ü er d. isrpl8!.§Io ú 6n@.r d. 

^h.írim!od. Ásllr ct, djvcr$! c.Mjdâd.. Eo Duich,o d. Co.d.!do
À !t;Í.'n[! Múicipll d. CoEdldô noü6o r .úpffi POLYEPE CONSTiUÇÔES, LIM??Z^ E

coNsERvÀÇÃo EBELI.E?E cN?J !'0E.416.654/0001{3, mlE Ar €axt! Goúr, 672, rala 104, B.im
do! E t dor, .roto pc!@-PB, CEP 5EE3GOó0, bcE o !.oior r.üF TholE L,pê Rodritu, EpÍÉ
!.ntút l.C ih @pr6., qE foi .tqro pÍo6rc &lúilnt ivo Pú. Miilo . 4ti!çlo .!ô ooltEÉtô
o'0{045,2018, nor Lú0r doÁí.7E, V,.lsIri 8.66ó193, nflrtnt !o Toú!d! d. Pt!çor t'0042014,
crn deÍÍàcii dc pudir§lo G .b.àôao .loi lerviçe .b obÍt, ..m júl! úu c pÍévi. .@uic&ç!ô
à ÂdniDiBür§lo Muicipd, roí t!úo. do Ârt ?8, V rl3 LÉi E.66ól93.
AbÍ+o. prsro dê 05 (cincr) did üLi! pdr 6pÉ.ê Âç!o d. d.f.€!, cn oàscflbcis &s pmcipio. do
clnladitório . ds rnpb d.fés.
O irllEx.rto pod.ú lcr ..csro aos .utó. do p,tEro s.lmiÀi.tativo G obL, EriorÊ! iàforErtõ.r junio
â Sccr€trri! d. AdrôiniítÉçào ô PEf.inü3, RE PrdÍÊ Amlacio Lcit , 395 - C.útrc - Con.hdo, ao
hor{rio d..! 0E:00 sr I l:00 bo.s! do3 djr, útcis. Lúlomr lalrbéD !o irt ts$do qu. . d.í.ts dwe.Á tã
prsto.olizrdr, E 3Àls dÂ S.crctari! d! ÁdÍiriôtra!ão, .o md.r.ço indictdo â.irtÂ.

PRETEITURA MUNICIfAL DE CONDADO

REsLtr^Do fÀsE E DU,IT CÂo
TOMÀDA DE PREÇO§ l\I. OOOO2II O2I

OBJETO: ConsúÂrAo {b mpr@ p@ qocu{!ô d. obÍa d. ad.qut,..t etrüls vicbú cotE pêü_

m.itr§ro cm púd.lcptp.dos . dr.Mgc!ô cm nll letlizdâ. Eâ ZóíÂ Rlrâl do Íauúiclpio d! Condldo.
A coEi&râo d. Licihsno totu. público ô t !útrdo dc üabilii!§io d! liciitçio Tomsds dt PEfá. ú"
0[00?,202t.
Ufi^NÍES IIÂBIITTA.DOS: ACCOCIL CONSTRUCõES E LoCÂCÕES EIR'ELI; AN,{ETISTÂ

coNsTRUcÔEs E sERvlcos Ea,EUI ÀNGULo CONSTRUCÓES E SERVIçOS EIRELI CÀTÃO
BoNctovl coMÊRcloE sER\4ços BIRELI; covÂl.E coNsrauÇôEs E sERvlÇos BBlLli
F c EMPREENDIMENmS MOBILIÀRIoS LTDÀ: FL ENOENHARI SERVICOS E EMIREEN-
DIMSNTOS LTDÁ; G^MAR.Rr{. CONSÍRUTORA E LOCADOR EIRTLIi JMIr CONSTRUÇÔ8S

LrcrrAÇ,

Prefeltura Munlclpal
de Gatoló do Rochr

EXTNATO




