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PREFEITURA DE OLLVflRA DOS BREJINELOS 

FTW ESTADO DA BAHIA 	 & ;t'c' t4%. 
CNPJ No 13.798.905/0001-09 

CONTRATO No  17112018 

DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°. 09412018.1 
PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITAÇÃO N 1 00512018 de 0210112018 
Fundamentada no Art. 25 Inciso Ilda Lei 8.666fl 993 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS 
- BA E O SENHOR. CELSO VINICIUS DE ALMEIDA 
ARAUJO. 

1— DAS PARTES 

Contrato de Prestação de Serviço por tempo determinado, que entre si firmam, o município de OLIVEIRA DOS 
BREJINHOS-BA, pessoa jurídica de direito público Interno, sediado na Praça Getúlio Vargas n °  197 centro CEP: 
47.530-000 4  inscrita no CNPJ soba na  13,798.90510001-00 -. representado pelo Prefeito Municipal o Sr: CARLOS 
AUGUSTO RIBEIRO PORTELA, brasileiro, maior, agente político, aqui denominado CONTRATANTE, e do outro 
lado CELSO VINICIUS DE ALMEIDA ARAUJO, brasileiro, maior, engenheiro civil, inscrito no RG sob o  no 

0705561992 SSP-BA e CPF (MF) sob o n° 639.367.985-91, residente e domiciliado na Rua Marques de Caravela, 
314 - Cond. Barra Sol Residence Ap 1101 Barra - Salvador-Ba, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE, doravante denominada CONTRATADA que ajustam e contratam com fundamento na 
inexigibflldade de licitação nos termos da LeiFederal n ° . 8.666193 e alterações posteriores, procedimento vinculado 
a JngblJIãde4eLlcltaflo ,W 00412G1S1, ratificada pelo Gestor Municipal em 02-de-laneiro de 2018, mediante 
as cláusulas e condições seguintes: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA— DO OBJETO 

	

1.1 	A CONTRATADA, por força do presente Instrumento e na melhor forma de direito, se obriga e se 
compromete, para com o CONTRATANTE, em prestar serviços técnicos especializados de assessoria e 
consultaria em engenharia civil, visando a fiscalização de obras públicas; elaboração da planilhas 
orçarnentérias e boletins de medição; rnonitoramento do SIMEC - SISMOS - SIGA(FUNASA); na 
elaboração de pendas e laudos técnicos, bem como assessoria técnica nos convénios firmados pela 
administração e visitas técnicas. 

	

1.2 	Parágrafo único: O cumprimento do presente seguirá à descrição específica do(s) serviço (a) definido na 
abertura deste CONTRATO 

• 	 2. 	CLÁUSULA SEGUNDA—DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

	

2.1. 	Os serviços objeto do presente contrato constituem em: 
a) Fiscalização de obras Públicas municipais: 
b) Elaboração de olanilhas oroamentátias e boletins de mediç 
o) Monitoramento do S1MEO: 
d) Monitoramenjo do SISMOB; 
e) Monitoramento do SJGAJFUNASA); 
f) Gerancigmento no SICONV: 

g) Elaboração de pendas e laudos técnicos 
h) Assessoria e consultoria técnica nos convênios firmados pei 
fl Visitas técnicas. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA -  DO PRAZO 

	

3.1. 	Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado no 
próximo exercício financeiro, de acordo com o necessário para se garanti r a efetividade do serviço 
prestado, nos termos do art. 57, II, da Lei n o. 8.666191 

Praça João Nery Santana, 197, Centro, Oliveira dos Brejinho 
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4, CLÁUSULA QUARTA—DAS OBRIGAÇÕES 

	

4.1. 	Constituem-se obrigações do CONTRATANTE: 
a) Fornecer a CONTRATADA todos os documentos necessários e infõrmações solicitadas, Indispensáveis 

para a execução dos serviços; 
b) Permitir o acesso da CONTRATADA em suas instalações para realização de levantamentos e/ou estudos 

para normalizar os procedimentos em aberto; 
c) Comunicar à CONTRATADA no prazo máximo de 24 (hs) (vinte e quatro horas), contados do recebimento, 

de qualquer notificação recebida em função dos serviços objeto do presente contrato. O descumprimento 
do dever de comunicar à parte Contratada exime sua responsabilidade se, pela não notificação, não houver 
mais prazo hábil para defesas e contestações aos atos; 

d) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, dos serviços efetivamente prestados, de acordo com o prazo 
estabelecido na Cláusula Oitava deste contrato. 

e) Adotar os procedimentos e atos necessários ao regular desfecho do processo de contratação por 
inexigibiidade de licitação, conforme legislação aplicável, bem como o envio das cópias do referida 
procedimento de contratação para a CONTRATADA. 

	

4,2. 	Constituem-se obrigações da CONTRATADA: 
Executar fielmente o ajustada ,. prestando os serviços descritos ria CLAUSULA SEGUNDA deste 

instrumento, em perfeitas condições para o fim a que se destinam; 
a) Manter-se, durante toda a duração deste contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, as 

condições de habilitação e qualificação exigidas para contratação; 
b) Realizar todos os serviços previstos nas Cláusulas Primeira e Segunda deste Instrumento, orientando o 

CONTRATANTE para a tomada de todas as providências previstas no ordenamento juridico, observadas 
as condições aqui assumidas; 

c) Prestar irrestrita assessoria e pronto atendimento sempre que houver solicitação da CONTRATANTE; 
ci) Manter sigilo da todas as informações, e dados que tiver acessos relativos à CONTRATANTE; 
e) informar todos os procedimentos necessários para a implementação das decisões que vieram a ser 

proferidas; 
f) Remeter, anualmente ou a requerimento da CONTRATANTE, relatório detalhado e atualizado das medidas 

interpostas e providências rea lizadas. 
S. CLÁUSULA QUINTA -  DA COMUNICAÇÃO 

	

5.1. 	Todos os avisos ,  notificações, cobranças e quaisquer outras comunicações atinentes a este Contrato 
deverão ser enviadas por fac-símile, carta com aviso de recebimento ou cozeio eletrônico. 

	

5.2. 	As comunicações enviadas por correio serão consideradas entregues na data em que forem recebidas, nos 
termos do aviso da recebimento. As comunicações enviadas por fac-símile ou correio eletrônico serão 
consideradas recebidas na data do envio efetivo. 

	

5.3. 	Qualquer das Partes poderá alterar seu endereço para entrega de comunicações mediante a transmissão 
de, comunicação por escrito à outra Parte com, no mtnimo, '3D (trinta) dias de antecedência da data em que 
a referida alteração passará a produzir efeitos. 

6. CLÁUSULA SEXTA ~  DO PREÇO 

	

6.1. 	A CONTRATADA receberá o valor global de R$74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais), 
pagando-se mensalmente o vaiar de R$ 6,200,00 (seis mil a duzentos reais), dando tudo por bom firme 
e valioso. 

	

6.2. 	Como condição de pagamento a CONTRATADA deverá apresentar no final de cada mês urna planilha 
discriminando os vetares dos Inaumos a da mão de obra e os respectivos percentuais, sendo o percentual 
de até 40% (quarenta por cento) com insumos e até 60% (sessenta por cento) com mão-de-obra. 

6,3. Juntamente com a planilha deverão ser apresentadas Certidões de Regularidade junto a Fazenda 
FEDERAL, Fazenda ESTADUAL, Fazenda MUNICIPAL, Justiça do trabalho -. CDNT, sob penada retenção 
de pagamento até escamada as irregularidades porventura apresentadas, sem nenhum ônus à 
CONTRATANTE. 

	

6.4. 	Na hipótese de revogação, sem iusta causa, para a prestação dos serviços objeto deste contrato, terá a 
CONTRATADA direito ao recebimento integral do montante estipulado nesta cláusula, independentemente 
da contratação de outro profissional para a obtenção do mesmo serviço. 

Parágrafo único: Ntos termos da legislação vigente, os preços devidos serão reajustáveis a cada 12 (doze) 
meses, tomando-se por mês base para cálculo o da assinatura do contrato, salvo a hipótese de alteração 
lega!, caso em que os preços serão reajustados no menor período possível, pela variação do INPC-IBGE. 

Praça João Nery Santana, 191, Centro, Oliveira dos Brqjinhos —BA - CEP 47530-000 
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7. CLÁUSULA SÉTIMA— DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Li. 	As despesas com a execução do presente contrato correrão, no presente exercício à conta da Categoria 

Econômica - Despesas Correntes; Outras Despesas Correntes; Serviços de Terceiros, constante do vigente 
Orçamento do CONTRATANTE, a no próximo exercício, à conta da dotação orçamentária ptevista para 
atendera despesas de mesma natureza, tudo nos termos da Lei n. 4.320184. 

Unidade Orçamentária: 02.04.00 SEC. MUN INFRA ESTRUTURA, OBRAS, TRANSP E SERV PUBL 
Atividade: 2123— MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMOS 
Elemento de Despesa: 3.19.11.38.00.00 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Flsica 
Fonte: 00 - Recursos Ordinários 

S. CLÁUSULA OITAVA — DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 
8.1 O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos da legislação 

Vigente, respondendo o inadimpiente pelas consequências de sua Inexecução; 
8.2 A CONTRATADA declara aceitar todas as condições, métodos a processos de inspeção e controle adotados 

para fins de fiscalização pelo CONTRATANTE, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, 
explicações, esclarecimentos e comunicações, julgados necessários ao bom desempenho contratual, por escrito 
se solicitado. 

9. CLÁUSULA NONA— DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
9.1. 	O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força de 

circunstâncias supervenientes, nas hipóteses previstas no art. 65, da Lei n° 8.666193, mediante Termo de 
Aditamento. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
101. A ocorrência das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n° 8.686/93, Inclusive o não cumprimento das 

obrigações assumidas no presente termo, autorizam, desde já, o CONTRATANTE a rescindir, 
unilateralmente, o contrato, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, 
no caso de Inadimplência; 

10.2, 	Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado à 
CONTRATADA o direito ao contraditório e à prévia e ampla defesa; 

10.3. 	Em caso da não pagamento injustificado da remuneração prevista na Cláusula do Preço por mais de 90 
(noventa) dias, a CONTRATADA se reserva ao direito de rescindir este Instrumento de pleno direito, 
Independentemente de notificacão extraludlcjal ao CONTRATANTE S  nos termos do art. 76, XV, dc art. 79, 
§22  de Lei n. 8,666193, advindo deste ato, todas as consequências legais aplicáveis à espécie. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES 
11.1. A inexecução total ou parcial do objeto contratado sujeitará a parte CONTRATADA às seguintes 

penalidades, assegurados o contraditório e a ampla defesa, na forma do artigo 87 da Lei n°. 8.666193; 
11.2. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 

Interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo, 

12, CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 
12.1. Correrão por conta, exclusiva do CONTRATANTE os custos de publicação de extratos e termos aditivos em 

diários oficiais ou quaisquer outros jornais de costume. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO VÍNCULO EMPRESATICIO 
13.1. 	Os profissionais integrantes do corpo da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício com o 

CONTRATANTE, torrando por conta exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes da legislação 
trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, obrigando-se a saldá-las na época devida. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGALIDADE E REGULARIDADE 
14.1 O presente Instrumento é dispensado do procedimento estabelecido na Lei 8.666193 e suas alterações, por 

estar enquadrado nos termos do artigo 25, Inciso II, da referida norma legal, conforme processo Licitatórto de 
Inexigibilidade n° 00412018-1. 

14.20 presente instrumento de contrato administrativo é regulado pela Lei 8.666 de 21106193, em especial pelos 
artigos 13, III, IV, parágrafo 3 0  e 25, II, parágrafo 1 0  e 26, com suas posteriores alterações. 

Praça João Ner, Santana, 197, Centro, Oliveira dos &ejinhos - BA -   CEP 41530-000 

Fone/Fax: (77) 3642-2157 
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15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -  DO FORO DE ELEIÇÃO 
16.1, 	As partes elegem o Foro da comarca de Oliveira dos Brejinhos - Bahia cciiio competente para dirimir 

quisquer dúvidas e/ou divergrioias que porventura venham a ocorrer em virtude do cumprimento do 
presente contrato, em detrimento de qualquer outro, por mais privilegiada que se configure. 

E, por estarem Justas é contratadas, as PARTES assinam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias, de igual teor e 
forma, para um só fim e efeito, com 02 (duas) testemunhas a tudo presentes, para que produza todos os seus 
efeitos jurídicos e legais. 

Oliveira dos BreJln!3Qs-802  de janeiro de 2018. 

DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS 
GUTO RIBEIRO PORTELA, 

oeras 
Dáclo Saldanha de Souza 
FISCAL DO CONTRATO 
PELA CONTRATANTE 

LSO  

VINIC 	

CoNT7o 

TESTEMUNHAS: 	 í 

úÍ 2_ Nome ,  r 
CPF 

Praça João Nery Santana, 197, Centro, Oliveira dos Brejinhos - BA - CEP 47530-000 
Fone/Faz: (77) 3642-2157 
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Ministério da Fazenda 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Situação Cadastral no CPF 

N° do CPF: 639.367.985-91 

Nome: CELSO VINICIUS DE ALMEIDA ARAUJO 

Data de Nascimento: 1910211976 

Situação Cadastral: REGULAR 

Data da Inscrição: 1911011992 

Digito Verificador: 00 

Comprovante emitido às: 16:27:06 do dia 14/1 212017 (hora e data de Brasília). 
Código de controle do comprovante: 9F75.1151.D0D8.F9C5 

Este documento não substitui o 'Comprovante de Inscrição no CPF". 

(Modelo aprovado pela IN/RFB n ° 1.548, de 1310212015.) 
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1411212017 

a MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: CELSO VINICIUS DE ALMEIDA ARAUJO 
CPF: 639.367.985-91 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 

não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 

8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 

endereços <http://rfb.gov.br > ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1,751, de 211012014. 

Emitida às 11:49:38 do dia 1110912017 <hora e data de Brasília>. 

Válida até 1010312018. 

Código de controle da certidão: 78EF.5331.D62B.8889 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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GOVERNO DO ESTADO DA BALEIA 	 Emissão: 14/12/2017 15:28 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.966 dell de dezembro de 1981 - Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N°: 20173662626 

NOME 

CELSO V1N1CUS DE ALMEIDA ARATJJO 

MscrnÇÃO ESTADUAL 	 CPF 

639367.985-91 

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 1411212017, conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br  

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

Página 1 de 1 
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PREFEITURA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS 

J 	ESTADO DA BAHIA 
CNPJ 1\12 13.798.905/0001-09 -a 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS 

CERTIFICO Eu, LA URO FRANCISCO DOURADO, Diretor do 

Departamento de Tributos, desta Prefeitura Municipal de Oliveira dos Brejinhos, Estado da 

Bahia; para fins em que se fizerem necessários, a pedido verbal da parte interessada, que 

revendo os livros, arquivos e fichários, desta Secretaria, não constatei débito algum em nome 

do Sr. CELSO VINICIUS DE ALMEIDA ARAUJO, cadastrado no CPF/CNPJ/MF. N2 639.367.985-

91, estabelecido na Praça Carmerindo José Pereira, 410—Casa-Centro - CEP: 47.53 0-000 - 
Oliveira dos Brejirihos - Bahia; para com a tesouraria deste município. 

A presente certidão não exclui a obrigação do pagamento dos 

tributos que venham a ser posteriormente apurados. 

Esta certidão será válida pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a 

partir da data de sua emissão. 

Secretaria de Tributos deste Município de Oliveira dos Brejinhos - 

Bahia, em 29 de dezembro de 2017. 

LAhS0 
Chefe de Departamento de Tributos 
- Portaria 1312017 



Pacn.:a 1 cia o. 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CELSO VINICIIJS DE ALMEIDA ARAUJO 
CPF: 639.367.985-91 
Certidão n°: 141893012/2017 
Expedição: 14/12/2017, às 16:25:24 
Validade: 11/06/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CELSO VINICItJS DE AUIDA ARAUJO, inscrito (a) no CPF 
sob o n °  639.367.985-91, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n °  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br ). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvi.js 	uQnC(es. crtdt@tt 
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SEXTAFEIRA • 23 DE FEVEREIRO DE 2018 

4 ANOXIIN°874 

a 
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNiCIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS 
GAIliNETE 00 PREEUQ. 

RESUMO tÀINEXIGIBØJDAOE DE UCiTAÇÂ0S 	004121a-I 	VQUai 
paoasso 	ADMINISTRATIVO 	N9 	 005/2013 	9i001R019  
RESUMÓDOcONTkATØNO 17212018 

A Prefeitura ,  .Municipal de Oliveiia dos Brejintios, através do 
SEC. 	iNFRA 	ESTRUTURA, •OBRAS, 	TRANSPORT. 	E 	SERV 	NI13L ata 
umpnmento a ratificação precedida pelo Gestor MunicipaL, pela emisso da INEXICIBÍLUDADE DE 

LICITAÇÃO faz publicar o prcscntev'umto 
Contrtaço dos sewlços técnitbs eØüab4dlo* de as$&erU i cd wltõtii era WenhMIa ci4 visando a Ak4flt4ç$Õ de 

o WTO obras pút4cas Sboroçao d bnUhs orçrnsntMsst bolatrns de meçIo monItornento do slMEC SISMOS 
SIG4(FUNASA) na erboriÇao de períoai e leudes t4çnIco b em torto auses 5ofi, ttifta nos te dmos firmados país 
3dminIslnçoeIsItas técnists. 

FAVORECIDO: 	CflSO VltIC1uS DE ALMEIDA ARAUJCI 

RUFECAÇÂQflLÕ uÉ$t*sit 

HOMOLOGAÇÃO 
VUNt}AMENTAÇÃO LEGAL.;. 	 Artigo 	25,11, 	ditei de Udiações n2-t66693. 

ASSINATURA DO CONTRATO 	0210112018 

\qGÇ,NCIA CONTRATUAL 	 12 (doze) meses 
Oliveira dos Brejíphos-Bts, 	cadejanefro de aorn. 
CarlosAugusie Ri'behoi'ànela»Prüfeiso Municipal.. 

ATESTADO DE PLtBLICÂÇÂQ 

Atesto que o pmset aSic de INEKIG!BIL)D4OE DE 
LICITAÇÃO kw PUBLICADO no Q0d4ro de Avtso de P~~rogurst  
MSc4at de 01Welra do&eJIÀh6S-e 

Em, 05 de JaneIro da 2018 

Aodaí Icánttá FIlho 

flesldeiit daCPL 

Praça.Ioo 
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