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PROCESSO ADMINTSTRATIVO N' 3I /2020
DISIENSA ne r_tclreçÃo N., 00ls/2020
.BJETO: Implantaçâo de oito sistemes de Abastecimento de Agua nas seguintescomunidades rurais do município de santana rlos Garrotes/pB - (sitio eroe]ra de cima, sitio\, Aroeira de Baixo' sitio catingueira, sitio Limoeiro. sitio caiçara. siiio eurrini;., Sirio palestina cSitio Pitombeira de Dentro), nos teÍnos do Arr. zi, inciso IV da Lei 8.666, de 2r /06r93,com suasalterações posteriores. a.ssegurado pelo programa do, R""u..o, HídricosicEÉ - n"pur." n. 1045690- SICONV N" 848939, e PMSG, ilecreto Éstadual de calamidade pública n,39.53 I de 30/09/2019com vigência de 180 (cento e oitenta) dias; Decreto Federal portaria no 2.550 de 29110/2019 eDecreto Municipal N, 033i2019
PARTICIPAIITE VENCEDOR: CONSTRUTORA PERFURAÇÃO EIRELI, CNPJ:17.177 202/0001-06, Iocarizado a Rua pedra Branca, n" gg, Broco ..a", Beio Horizonte, patos,/pB,

CEP: 58704-020
FUNDAMENTADO: Art. 24, inciso IV da Lei g.666193 e alterações posteriores, DecretoEstadual de calamidadc Pública n" 39.53t de 3)logno$ com vigência de lg0 lcento e oitenta)dias; De-creto Federal portaria n'2.550 de 2gll0/201g e Decreto Municipal 033/2olgem anexo.F.NTE DE RECUR..: Recursos Hídricos/cEF - Repasse n" 1045690 - sICoNV N.848939, e pMSG

vALoR GLOBAL R$ 299.5ó7,75 (duzentos e noventa e nove mil, quinhenros e sesserÍe esete reais e setentâ e cinco centavos)
\' RATIFIC./H.M,L,G, a Decisão, nos termos do Artigo 24, Inciso IV da Lei g.666, de2l de juúo de r993 «ro referido diploma regal, e com bus" oo-p*".e, 

"r;,iaol"tu AssessoriaJurídica, determinando aos sen'iço.s iupra m"icionudo para assinatura do termo do contralo, nostennos do arr. 64, caput daLer s.66619i, sob as penalidades da lei, .;;;;il; iu. ,. pro..du upublicação legal do extrato dc Dispensa devido.
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