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CONTRÀTO ADMINISTRATIVO N" O87DA2. PMJC.
PROCNSO ÁDMINSTRATIVO N' 066/202 2. PMJC
DISPENSA »o t.rctreçÃo N" 04t/2022.

O MUNICIPIO »f .lOÃO COSTÂ - PI, pessoa jurídica de direito público, inscnta no Ministerio da

Fazenda com o CNPJ n' 01.612.580/0001-30, com sede e foro na Praça Central, s/q Centro - CEP:

64.765-000, João Costa - PI, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. JOSE NETO DE OLMIRA,
brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n" 746.7M - SSP/PI e inscrito no CPF sob o no

259.282.103-10, doravante denominada CONTRATANTE, e a HLA ENGENEARIA E

EMPREENDIMENTOS IMOBtr-úRIOS LTDÀ, empresa inscrita no CNPJ/IvÍF sob o no

36.139.6É.4/0C0l-83, situada na Rua São Miguel, no 509 - Centro, CEP: 64.900-000, Bom Jesus - PI,

neste ato representada por HERBERTH LEAL ARAÚJO, inscrito no CPF sob o no 024.976.693-09,

doravante denominado CONTRATADA, têm entre sí, justo e acertado o presente CONTRATO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, de acordo com o Processo de Dispensa acima referido, processado nos

termos do art. 24, incisos I e II, da lei 8.666/93 e Decreto N'9.412, de 18 de Jurúo de 2018, mediante

cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a Prestação de Serviços Técnicos Especialimdos paret a
Elaboração do Projeto Executivo da Obra de Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas do
municípÍo de João Costa/PI, objeto do Convênio N'031857/2021 - Ministério do Desenvolvimento
Regional, conforme propostd apresentada.

cLÁusuLA SEGUNDA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os trabalhos deverão ser entregues à CONTRATANTE em 02 (duas) vias, sendo uma delas em meio
digital, acompanhadas de ART's, correspondentes, devidamente pagas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
I. DACONTRATADA

a) Cumpú fielmente o presente contrato de modo que no prazo estabelecido a execução dos

serviços seja realizada em perfeitas condições;
b) Observar na execução dos serviços mencionados na cláusula anterior as Leis, os

Regulamentos, as Poshfas e as melhores Normas Tecnicas;
c) Dar garantia total, no que se refere a qualidade dos serviços, a contar da data da aceitação

definitiva pela conftatante, quando for o caso;

d) Responsabilizar-se :

e) Pela qualidade e quantidade dos serviços, cabendo-lhe inclusive e gratuitâmente a
reformulação de quaisquer serviços ou material não aceito pela fiscalização;

Í) Pelo pagameÍlto de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas e
quaisquer despesas referentes ao serviço, inclusive licença em repartições públicas, registos publicações

e aut€nticações do Contrato ou Ordem de Serviço e dos documentos a ele relativos, se necessários-

II . DA CONTRATANTE
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a) E obrigação da CONTRATANTE proporcionar todas as facilidades para a

CONTRATADA possa executar o objeto deste contrato, dentro dos elevados padrões de eficiênci4
capacitação e responsabilidade.

b) Fazer o pagamento, mediante Nota Fiscal devidamente atestada.

crÁusure eUARTA - Do RECoNHECIMENTo Dos DIREIToS DA ADMINISTnaçÂo
A CONTRATADA reconhece desde já os direitos da administração previsto em Lei e incidente sobre este

contrato, particularmente o de rescisão administrativa previsto nos Arts. 77 a 80 da Lei no. 8.66193,
alterada pela Lei 8.883/94, bem como o estabelecido no art. 87 do mesmo diploma legal.

cLÁusuLA QUTNTA - DO ATO AUTORIZATwO DA CONTRATAÇÃO
A Contratação em tela foi autorizada mediante a publicação da Dispensa de Licitação no. 04112022

vinculad4 mediante pareceÍ exarado pela Assessoria Juridica do Município, no referido processo.

CLAUSULA SEXTA _ DA FTiNDAMENTAÇÃO
Frurdamenta-se a presente contratação nos dispositivos do Art. 24, incisos I e II, da Lei 8.666193,

aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito pnvado,

e demais normas pertinentes, ficando as partes a elas sujeitas como sujeitas igualmente ficam as normas
pactuadas neste contrato.

CLAÚSULA SÉTIMA -DA VINCULAÇÂO À DISPENSA
Fica o presente contrato vincúado à Dispensa de Licitação no. 04112022 - Processo Adrninistrativo n"
06612022-PM|C.

CLÁUSULA OITAVA _ RECURSOS FINANCEIROS
As despesas resrútantes desta Dispensa correrão através dos recursos do Convênio N" 031857/2021 -
Ministério do Desenvolvimento Re com su na aÍnentafla

CLAUSULA NONA -DO VALOR E PAGAMENTO
a) O valor global do presente conhato é de R$: 11.000,00 (onze mil reais), os quais serão pagos, HERBE

mediante apresentação da Nota Fiscal e Recibo, nas segúntes condições: RTH
Havendo erro na Fatura/Nota Fiscal/Recibo, ou outra circunstância que desaprove, 1 

mesma ficará 1gA1
pendente e o pagaÍnento sustado, até que adjudicatória tome as medidas saneadoras necessánas. 

^---.b) O pagamento frca condicionado à comprovação de que a contratada 
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com a ARAUJ
Fazenda Pública Municipal. O:

c) Nenhum pagÍunento será feito sem que a contratada tenha recolhido o valor de múta 02497 6
eventualÍnente aplicada. JOSE NETO DE *,H:i:llç""*, 69309

ÔLIVEIRA:25928 ouwn r5e2errollo

oao

210310 o'do&2o2]rz070e5i1rr 
PrgÍgituradgJoâocosta*TÊàffi

Avenida 1o de Janeiro, s/no. - Centro -64.765{00 - João Costa - Pl.ffi*
CNPJ: 01 61 2580/0001 -305911

Telefone (89) 3486{034H;§ã3;ff "
E-mail: preÍeituranLiíriciílalicaoccsta@qrl'erl ccrrffi§;-o-,.u.

OÍlo
Âcornpmhé É! roda3 iocialrl

SEC. MTII\ilCIPAL DE OBRAS E SER\{ÇOS PÚBLICOSUNID.
ORÇAMENTÁRIA

02.09.00
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d) O pagamento será efetuado mediante depósito bancário na conta - corrente da es

de ordem bancária contra o Banco do Brasil S.A, ou em qualquer entidade bancá,ria rndicada na
proposta de preço, devendo para isso ficar explicitado o nome do Banco, Agenci4 localidade e

número da contâ corrente em que deverá ser efetuado o credito.

cr,Áusule DÉcrMA - Do pRAzo DE vIGÊNCIA
O presente conüato vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatur4 podendo ser
prorrogado nos termos da Lei no. 8-666193.

CLÁUSULA DÉCTMA PRIMEIRA _ DA SUSTAÇÂO DE PAGAMENTOS
a) A contratante independentemente das garantias, poderá sustar o pagaÍnento de qualquer fatura no

todo ou em parte, nos segluntes casos:

b) Execução dos serviços em desacordo com as especificações;
c) Existência de qualquer débito exigível pela CONTRATANTE e,

d) Existência de debitos para com terceiros, relacionados com o fomecimento ora conüatados que

possam por ern risco seu bom andamento ou causar prejuízos materiais ou morais a
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ENTREGA, ACEITAÇÃO OU RECUSA DOS SERVIÇOS.
a) Todos os serviços deverão atender rigorosaÍnente as especificações das respectivas propostas, e a

execução fora das especificações indicadas implicará na recusa por parte da CONTRATANTE a
qual os colocará a disposição da CONTRATADA para correção;

b) Os serviços, mesmo executados e recebidos, ficam sujeitos a correção ou substituição pela

C0NTRATADA, desde que comprovada a existência de erro cuja verificação só se tenha tomado
possivel no decorrer de sua utilização;

c) Não serão aceitos os serviços cuja execução apresente sinais de incorreções;
d) Os serviços deverão ser executados dentro dos prazos estabelecidos nas propostas ou das

prorrogações concedidas pela CONTRATANTE e será considerado como recusa formal da

CONTRATADA a não execução dos mesmos após decorridos 30 (tnnta) dias do vencimento do
prazo estabelecido, salvo motivo de força maior ou c€§o fortuito, assim recoúecido pela

CONTRATADA;
e) Por atrasos decorrentes da inobservância dos compromissos assumidos, não reconhecidos pela

CONTRATANTE como justiÍicador, aplicar-se-á multa de 0,5% (meio por cento) por dia de

aüaso, calcúada sobre o valor do serviço não executado no prazo, ou ainda ern desacordo com as

especificações, até o limite de l5Vo (quinze) por cento. Neste caso a CONTRATANTE se exime
de qualquer responsabilidade financeira na execução do mesmo;

f) A reparação ou substituição dos serviços recusados deverão ocorrer imediatamente, a contar da

data da notificação da CONTRATANTE sobre a recusa das mesmas.
g) Esgotados estes prazos a CONTRATADA será considerada em ahaso e sujeita as penalidades

cabiveis.
h) Os serviços objeto do presente temo contratuâl serão fiscalizados pelo Engenheiro Civil Sr.

Waldn da Silva Costa FiÍho, Engenheiro Civil - CREA Nacional 077.824.012.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS SANÇÔES ADMINISTRATIVAS
a) O descumprimento dos prazos fixados ou das especificações exigidas ensejará a aplicação ao

inadrmplente de múta, garantida defesa previa no valor de 0,5% (meio) por cento por dia corrido,
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calculada sobre o valor do serviço executado fora do prilzo, ou ainda em desacordo com Í§
especificações, até limite de 15%o (qw:zc) por cento,

b) Pela inexecução total ou parcial do contrato, ou ainda pela desistência da proposta, após a fase de

habilitação, sem motivo justo, decorrente de fato superveniente, a administração poderá garantida
prévia defes4 aplicar a contratada as dernais sanções previstas no art. 87 da LEI 866619,

conforme o caso, a saber:

c) Advertênci4 Suspensão do direito de licitar e contratâr com a administração pelo prazo de até 05
(cinco) anos, Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a a&ninistração pública,

enquanto perdurem os motivos da punição, até que seja promovida a reabilitação perante a

admini stração.

d) A CONTRATANTE poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento que for devido, para

compensação da multa aplicada.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISÃO
a) A Conüatante poderá considerar rescindido este Conffato umlateralmente de pleno direito,

independentemente de qualquer notificação ou aviso previo, judicial ou extra judicial, se:

b) Ocorrer concordatao falência ou dissolução da Contratada;

c) O atraso injustiírcado por mais de 10 (dez) dias do inicio da execução;
d) A CONTRATADA sem prévia autorização da CONTRATANTE, ceder o presente Contrato ou

Nota de Empenho todo ou em parte;

e) A CONTRATADA interromper o fomecimento seÍn motivo justificado e prévia comunicação à

CONTRATANTE;
0 A CONTRATADA deixar de cumprir ou cumpú irregularmente qualquer Cláusula, condições ou

obrigações previstas neste Contrato ou dele decorrente;
g) O não atendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompânhar e

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
h) A rescisão deste Contrato ou Nota de Empenho acarretará sern prejúzo da exigibilidade de

débitos anteriores da CONTRATADA, inclusive por multas impostas e demais combinações

estabelecidas neste instrumento, além das perdas e danos decorrentes;
i) O presente Contrato poderá ainda ser rescindindo por conveniência administrativa da

CONTRATANTE, mediante 
"6pt,nicaçâo 

escrita entregue dtetâmente ou por via postal com
antecedência mínima de 20 (vinte) dias;

j) A rescisão de que tratâ a letra H acima citad4 assegura a CONTRATADA o direito de receber o
preço dos serviços já executados, até a data em que a mesma for efetrvada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
a) A CONTRATANTE não admitirá quaisquer alterações das especificações constantes do presente

termo para execução do seu objeto;
b) A CONTRATADA somente poderá subempreitr parte do fomecimento, com a prévia HERBE

concordância da CONTRATANTE, frcando neste caso, solidariamente responsável perante a RTH
CONTRATANTE pelos fomecimentos executados pelos subempreiteiros e, arnda pelas 

LEAL
consequências dos fatos e atos a eles imputáveis;

c) Aos Connatos de subempreitadas incórporar-se-ão de pleno direito, todas as CláusrÍas 6s$6 ARAUJ
instrumento relativas as responsabilidades e deveres da CONTRATADA para com a O:
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de São João do Piaui/PI, da qual o mrmicipio de João Costa - PI é temro
judiciário, para dirimir quaisquer questões do presente Contrato renunciando as paÍtes a qualquer outro,
por mais pnvilegiado que scja.

E, por assim estârem justos e contratâdos, assinam este contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo, a tudo presente.

João Costa/Pl, 07 de dezernbro de 2022.

JosE NET6 DE A,§inàNdoderrmàd,eÍtâ,por HERBERTH LEAL ffiffi:ü:X.:?*
OLIVEIRA:259282 oLNttr,t2se2oz1o31o ARAUJO: ffi#tr"trffilffi*iffi
10310 D'dor2022r2070e'555t 

02497669309
UMNCiPTO ON IOÃO COSTA/?I }ILA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

JoSE NETO DE OLTVEIRA IMOBILúRIOS LTDA
hefeito Municipa, CONTRATADA
CONTRATANTE

TES
Nome
CPF:

Aaomprnhe rlla rêdea socialsl

q
qmr

S Nome
CPF
RG:

Prefeitura de João Gosta
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CNPJ: 01612580/0001 -30
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EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATWO N" 087/2022 - PMIC.
PROCESSO ADMINISTRATTVO N" 066/2022- PMJC
DrspENsA DE LrcrrnçÃo tf o4tt2o22.

CONTRATANTE: O MUNICIPIO »B .fOÀO COSTA - PI, pessoa jurídica de direito público, inscrita no

Ministério da Fazenda com o CNPJ n' 01.612.580/0001-30, com sede e foro ng Praça Cenral, s/q Centro - CEP:

64.765-000, João Costa - PI, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. JOSE NETO DE OLMIRA, brasileiro,

casado, portador da cédula de identidade n'746.784 - SSP/PI e inscrito no CPF sob o no 259.282.1O3-lO, doravante

denominada CONTRATANTE.
CONTRATADA: HLA EI\Gf,1\EARIA E EMPREENDIMEI{TOS IMOBILúRIOS LTDA, CMPTCSA iNSCTitA

no CNPJ/ilíF sob o no 36.139.66410001-83, situada na Rua São Miguel, no 509 - CentÍo, CEP: 64.900-0O0, Bom
Jesus - PI, neste ato representada por IIERBERTH LEAL ARAUJO, inscrito no CPF sob o n' 024.976.693'@,
doravante denominado CONTRATADA.

OBJETO; Constitui objeto do presente contrato a PÍestação de Serviços Tecnicos Especializados para a Elaboração

do Projeto Executivo da Obra de PavimentaÉo em Paralelepípedo de Vias Públicas do município de João Cosa/PI,
objeto do Convênio N" 031q57/2021 - Ministerio do Desenvolvimento Regional, conforme proposta apresentada.

úCUnSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIÀ: Convênio N" 03185?/2021 - Mnisterio do Desenvolvimento

com na

VALOR: FJ§: 11.000,00 (onze mil reais)

VIGÊNCIA: O presente contato vigorará por 12 (doze) meses, contados a partiÍ da sua assinatur4 podendo ser

prorrogado nos termos da ki no. 8.666/93.

João Costa/PI, 07 de dezertúo de 2022.

EMl'

28210310
Oadost 2022-12-07

09:56:12 {3'00'
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02.{D.00 SEC. MI]NICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

15.451.0068 1032 Constru$o e Recuperaçâo de CalgamentosPROJ. ATI\'IDADE

4.4.90.51.00
3.3.90.39.00

Obras e Instalações

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaNAT, DESPESA

F,R . C.A.
1.500 00.999
1.700.05.999

TESOURO MI.JMCIPAL
Convênio N" 031857/2021 - Mnistério do Desenvolvimento
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. ) PREttIÍí, IomcPAL DD JoIo co8trA -Pt, no uso de suas atribüçõesvtegais e noa tcrmos da Li Orgânica do Municipio e demais dispositivos
legais;

cofaDERÂtrDO quc o município de Joào Costa foi criado em 14 d€
dÊzembro de 1995 pela lri Àstadual 4.810 de 27 de dczembro de 1995,
scndo instalÊdo cm l" de janeto de 1997 por desmembrado do município de
Sáo Joáo do Piaú;

OO'SDEA IDo que no dia 14 de dezcmbro é feriâdo municipal €m
coeeBoraçâo ao aniversário de emâncipaçáo políticâ do Município de JoÃo
Costâ/Pl;

@tr8IDERÂtrDo gue transfeú o feriado para a sexta-feta, 16 de dezcmbro,
trará bêneficios tanto pâra a Administração Priblica Municipql, quânto aqr
s€us municipcai

OOI§IDDnAIDO a autonohiâ dos Municipios para editar atos
administrativos sobÍ€ temas de interesse local e suplementar â lcghlaçáo
estadual ou federal, uo que couber;

OOIEIDInAtrDO â conveniência e oportuaidadc, c que nÂo hâvrrá prejuizos
para â AdminbtÍaçÀo Municipal;

Ârt. 2" Rcvogadas as disposiçócs em contrário, este DecÍ€to eÍrtrará cB vigor
na datÃ dc sua publicaÉo.

roaÍ ruro o:ouvarr
PreÍeito Municipal

EXln^rO DO COÍfrR^m ADUINETn^TM t| 6rnü1
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DECREnO F 07812(y12
DE 12 DI DEZETBRO DD 2(D2

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRÂ-SE.

Gabinete do PÍeícito MunicipâI de Joâo Costa, em 12 de dezêmbro de 2022.

I
,
I
I
t\

DTCNEIA:

VArt. f - Fica transÊrido paÍa 1Gl2-2022 (scxta-fcirâ), o fcriado municipal
cm coDemoreção ao aniversáÍio de emaacipaçâo política do Municipio de
Joào cGta/PI.

^vt8o 
DB ucrrÀçÃo

^ 
PtEFErrrrR^ MuNrcrP^r- DB Ax.oErRÂs Do rrÁrÀr, Esr Do Do Pl^ul c@,,3i.. §
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JlrÉi! & ftú!-P! 12 & Dêai@ d.202,



o*orrL 
Doq

g" {g}
I

+-
"e

§
Ano XX . Teresina (Pl) - Sextafeira, 09 de Dezembro de 2022. Edlção |VDCC)U 187

ld:OFgBD2FBF9CC69O3 ld:O89877A2261A69O8 \.,)

3

continu
VISTO

cANTi Í^lT& O ltulltclno DÍ JoÃo co3r^ - Pl, pcirô3 jEtúi{:. do dnito pü,[r.Í\ i,!§i! ú
Miadâb ü frãJr ce o CI{PJ !" Ol.ó12-rEl}0(x) l -10. csür !.dc c tr$ úr Írrr§. CeÉd. ,c CãtD - CgÊ
ó4.?ô5-{xn. h|o csu - PI. !d! e lt?.rúdo por xu Ítltiro, o sr. Jost NETo DE oLIVEInÀ krÍGi§.
crndo, poíüdoí rL .àloh & ldc!d(& d ?a6.rll4 - §SP/PI c hlÊrilo no CPF r.l, o ô" l5g.lu.lo:l- 10. dúrYtí.
&.driod. COI{ÍR^T^NTE.
OOT{Tf,ATADA: FLA DNCEiIHAIIA E EM'NEENITNíE?íTÍI§ NIOEILIÂIU(§ LÍD^,.ír,!'. iEê.II
m cNt rúI rob o d 3ó-1}).6á{rml.8r, jillrh or Rr. sb ,r|ll.I r'ío9 . C.rltú, cEP 64.9s00o, Bôr
J§,r. PL !.r.10 Í! í!r.úd. pc HEiAERÍH LláL eÀrÚIo. iEiro m CPF !.õ o !'t2191669t§-
&ív.e d.íô6i!.do CONTn^T^DA

OBrEfo: Odirüi oür(r! do Ê!.alc .úoúo r Ílct {ao d. §.rvi(s TéÉico. Er9aci.lizlo. p.n . t$oÍrdo
ô Ítoj.o &.flrivo ü Ob.. d. Prri,6,alo .rn P..b}?lpó d. vi.. Fúblkr do mÍi6lrlo (l ,ó C.drPL
objdô ô oúràio N" 03í6ll/2021 - Múi6úrk & Dq6volri@1to 8!Bi,sr. úílitu F{toer {idltrr.
REcurEo§, DoraçÀO orç^ÍrtDrrÁ 

^: 
cúvàio lf 015úta20rl - Mihtrrâio do DlrávútviÍ!5

=-==1- -=gP
loEro Los[Er-t) trabalho continua!

NF
rflr

* Trlrc^çÀo
t,z4 lih.tuttí, l l' lr6/rla Plâ

t W-r*t*POlrlr0lr2 a

DM?TI'AÀ flII ENCENHARIA B BMPREENDIMSWÍTS IMOBILIAAIOS LTDA, A{'u itlcii!
no CN?/MF .É o í' 3ó.1!9-66a!@l{3, do.dr or Lu. Sro Mtrtd, f 509 - Clotro. CBP: 6a.9OG
ooo, aa ról. - PL üa. ro Írírrca{. !a HEITBERTH LEAL AIAÚrO, in Gíftô nô CPF.ot ô f
o2r.:1n6.@r49.

V/III)& Rt: I l.Oqr,q, (6a mil (ti.)

E--.iú-É a cPL Fr did. (b vi- do dro c Ptiü..Cô dô T.íão d. rdk do,
F- 6 6ú do rürp 2ó d. lri rf E.6aól9r.

,o& cdtr - PL 07 <L d.2mbo ó. 2022.

,osÉ Ngro DB oLÍvErRA
F,Nr úr,r.t2tt

ld:Oag877A2261A690()

F-n-,th.ttutto N' ú/:ror2- Pv.É
,rl,rw 4 lktb(*, N. Oa Um' 2

EitEalA! COÉÍi Í^CÀO DI§PENâ^ De Lrcrr^çlo
PB.EST^çÀO Ol! SEtVrçG TÉCNTCC [§PE('T t-IZ .DOS
p^RA g-ÂaoR-AcÀo Do ptorEÍo E (acurÍvo D^ oEI'^
De p vlMENTÀcÀo irM p^ir\tÉt pÍaEDo Da vl^g
púauc^§ oo M(rNrclpro DE ,oÁo cosr,vpl (,rr.1610
Do con vêNro ri'o3ra!r/2or! - MrNlsúrto Do
DESENVOI-r/II/íP{AO iF,oÍOú^l-lMDÀ, 

^tÍrro 
24,

DJclsosI E It. O LAr )a 3.666/91E DECRETO rf 9.a12, DG
la DÉ -trÍNrro rr€ 20t3.

cGidondo o §gro p.ro 
^.É. 

Jid.ri- d. @!Í. MutÉiFr, R TlPlco o pE d.
E!.düú e DirDô d. liiir.tao, !r. ódôíao .b §dviçô Ta6iú E+.ci.fiadô. Dtt
E nd.çlo do Ê9iáo a:*údw .l Ot . d. .i.ieó..ô .o Pt r.&?h.do ê Via Pútlia .lo
.dGFÕ & J.ao C..t /"r, otla. ôo CGltcio Ni OSlttt/2O2! - MhiiÊio do D...âwlvt6.do
rioBYMDR.

EMÀra^: corvtx f cÀo - Drspt {s^ rra Lrctr^ç^o -
pREsÍ^c^o DB sERvrçús râcrrcoÉ a§Pact^Llztaro§p^n tiltBoR^(:Ào t o Pto.rFÍo Exlrcurlvo rr^ otti^
DE pavrMaN.r^çÀo EM p^x LEr-EplpEtx, DE vl^s
!úBLIC^S DO MUNICIü., DE mÀO CO6T^,?|, ÔÊrFrto
m c$NvÊNto )f olra5rlrorr - MrNtlÍÉ.tlo Do
DESENIOL\/IMENTO'EOIoT,{LüDÀ AiTKIO ,..
nict§rE I E . Ír^ L8l trrr r.6ó19l É DGcaETr) Nr 9.4 I À DL
IB DE JTJNIIO DE 2016,

UIIID.
orcÀr{DrÍ^-nl{ It,0r,rro

pRoJ. arrvrD DE I 
15'51'íÍ681012 Cúrardo . Rcolp.ÍSro d. CrJçr,rEntx

NÀI. DISPEsA
a.4.90.51.m
l_l-90.19.@

Srt, c lúrd.çõc.
olrE s6vis ê TdE3irü - Íbú rqÍlis

F.R- ' C.^ t.5í[m-t99
l.?m_05.999

TESOTTRO rflrlüClP^l
Cc!úü ],1'O35{óaâ@l . Mbiá&ío dD D.ãroàrnc6

Rrch.l+lDf
VÀIrn! R!: l$.00 (oiro 6n c E ral-r tt i.)

VfGÊ CtA: O Fr..ü c*ao ritra F l2 (dor.) É, .oúdo. . Frir d. er r.dfllúr, Fd.sóo ..r'
,lrÍÍol.dô úE ü ü l-.j tf. &óóórr.

,oao CcL/PL O dc d.ztdío t!. :!Zl.

ld:O9FEBD1Aa3A469O7

MltNLlÍ,

slc ltuNlclf L DE oüR s E sEf,.vl(l)s úauc(E

Pffitu ldmfitíNús lc oó?/2o2 2 Pl,rJ<
lrtt$a & tru<a N'Ot2t2o22

='='-.'=§DP
IoAOLOSEa

t trabalho contlnua!
RATaFrcaçÃo

o-=-=r--==àüà7
loEroLostEr

t trabalho continua!

n rFtcAÇ^o

CorEid.úedo o .sp.-o Flo Ar* ,u.ídicó d. Pr!&úa Itlt!ôd!.L TATIITCO o Fr...r.
t'!.cdi!Ú .L t lg.r.r d. llcit cto. pÍr éodraçlo & S.Ívl§6 I'ê.âks. ETÉlrtürdo. Pr.
Btrüor.aào rb Prsjo Eraüvo de Obn & Pllrla.d.Co.a Pldd.píp.do dc Vlt EúUb.. do
DrlltcHo d. Joao Cod./Pt, óióo do Cúvüno !f 0lr8r7/2@l - Miúrario do D..atórviffiro
E{td-!MDr..

SXPntS^: lrlr EN(lEtllJ IlA a EMrtErIDIl6Bl{I(X} [aoou^Iuos LTDÀ q!!. iÉiar
o ctltvMF rô o f !ó.139.6óa/tü)l-ü,, düÔ r. &l. Sb Miru.t, f ,o9 - Ccúu, CBP: 6i1.r0G
q)q !ú J.- - Pr, r.r. - r.F!ÉÔ F. rlBAlBttTH r.e L AIAúrO, t§llo D C?A -à o f
qu.976.(,y149.

Vd.on- a!. I l.oo,@ (mr Eí Éi.).
lÉ*r} . a CPL Fr d..L ib ür do .ôrrtao . Pubriod. .lo Tt6. .b rÉírft6,

Fâ ú iú do ,riAo 2ó d. t.l n' l.6aó,9!.

Joao CÃr. - Pl, gl d. dátrc.rc 2112,

,osÉ NEro DE otlvEIR^
,Brt*o Mabiat

tüÉÍr^: c'oNrn T^cÃo Dtsl'ENs^ Dri r-}cfi^cÀo.
ITEST^çÀ(, DE St RVtçÍrS ÍÊCNtC()i ESPETO^LrZÀIX|Sp^r^ lltlrcR^çÂo Do pxor{To t)(}a1JÍlvo D^ oBlt-a
oE p^vrt.EÍI^çÀo EM p^I^LELEPI]É[X) DE \,1^t
tÚaLlcAS ÍrO MUNTCIPTO ÍrB 

'OÀO 
COatÍArFL OnrrfrQ

rro (::jnth+lo tf o:r3úóa,.tír2l - MrrríIsrütl() (E
Da§t:ltvolvrMErürÜ R*ril(rN^l-lMlrE - cn.)l:vÀlt.
ARTXX) ra. INCTSG I E ll OA t-ll, N' 3,ó,óó/9! E DECREm
tç0.at2, DE t! DE JUXtf(, DE rta.

Eic.ííh.-* a CPL D... <rí.rIo dÚ rdú do êdn o . Pübtic.Co (b T.tra & Rldlleçao,
púrE6ú.toúüro26d.t i f aóóór'9!.

Co.nidúrodo o .rpdo p.ro Arr..ú Júldko d. Mitút Múú.ip{ a TIFICA o FCd
pFc..liÉíto d. Diip6l. ê liêfir+lo, D.t odú.aao d. a.§iço. T&íi6 B+éidíado. F.t
ÊLbo..§lô .lo ,,r! áo Erccuriw d. Obr. d. PrvinEnLçto 6 D.rJ.lcplD.llo iL vi.t P'Éll4- do
Úuiclfao & .rdo Cô6/?L .qi.ío rb Cú$lrio N' 035óó4/2ú21 - Mttiúüo do t áúró&lúúto
R.aidvlllDl - CbDEv^§r.

EllFItS& Ur-^ &{GENTTARIA B EII{PREENDI}IE}|IS naOBruA O§ LTDÀ "úrrÉ ictir.
ú CNt /MP d o d 3ór!9.úÉarlxxrr-al, rôr..L q rB go MtaBl, ,' ,@ - C6nq CÉP a{qll
OOO, Eú ,c|l. - ?l Er. & nf,E!..L Do. HBrDexrx Ls L 

^RAÚ,O. 
iú.íic ECPr t Oorf

o21.vt6.4r49.

v^lÁra. Rt: lloo,@ (oib lEl . tr..ô. rr.ir)-

JosÉ N,'tt De or,ÍvFji^P,tuN.4.'

Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

trabalho

ETTTÂTOCONTTATOADIUINTSÍTATIYOIf 3Iü'.IIIJC.
PIOCBSSO AÍrMÍMSTRATÍVO l f Oú'r2o22- PM,C
DsPDrs^D€ LlrÍÍ çÀo !ç 0+2,2022.

,ot cdr. - PI, g, <k.r.Erbrç rr. 2G12,


