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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO  E ADJUDICAÇÃO 

 

TOMADA DE PREÇO N.º. 003/2021 

 
Objeto: Contratação dos serviços de obras para construção de uma quadra no 

sítio chã, distrito de São Sebastiao município de cacimba, conforme projeto 

básico e edital em anexo e Lei 8.666/93. 
O Prefeito Constitucional do Município de Cacimbas-PB, no uso de suas 

atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação pertinente. R E S O L V 

E:Após concluir todas as etapas, HOMOLOGO, com base nas informações 
constantes do Processo de Licitação acima citado, e considerando que foram 

observados os prazos recursais, nos termos do artigo 109, da Lei nº 8.666/93 e 
ADJUDICO os itens aos seus respectivos vencedores, com base no relatório 

apresentado pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, em 

consequência, fica convocado o licitante vencedor: 

- Mendonça e Silva Construções e Locações LTDA - EPP, no valor global de 

R$ 395.682,19 (Trezentos e noventa e cinco mil, seiscentos e oitenta e dois reais 

e dezenove centavos), para retirada da nota de empenho/ou assinatura do termo 
de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades 

da lei. 

Publique-se e cumpra-se; 

 

Cacimbas -PB, 23 de março d e2021 

 

Nilton de Almeida 

Prefeito Constitucional 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

 

TOMADA DE PREÇO1003/2021 

 

CONTRATO Nº. 01.040/2021 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cacimbas -PB 

CONTRATADO : - Mendonça e Silva Construções e Locações LTDA - EPP 

 

OBJETO: Contratação dos serviços de obras para construção de uma quadra 

no sítio chã, distrito de São Sebastiao município de cacimba, conforme projeto 

básico e edital em anexo e Lei 8.666/93. VALOR GLOBAL: com o valor de 
R$ 395.682,19 (Trezentos e noventa e cinco mil, seiscentos e oitenta e dois reais e 

dezenove centavos) 

DOTAÇÕES: Os recursos serão os seguintes: 

Unidade orçamentaria: 17.000 SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE 
Classificação Funcional: 27 812 1022 1016 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO 

E REFORMA DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVAObjetivo: Construir, 

ampliar e reformar espaços esportivos (quadra/ginásio esportivo/campo de 
futebol, do munícipio.1.510.0000 Outras Transferências de Convênios ou 

Contratos de Repasse da União - Recursos do Exercício Corrente 

0419 4490.51 00 1.510.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 

VIGÊNCIA DO CONTRATO : 31 de dezembro de 2021. 

DATA DA ASSINATURA : 23 de março de 2021 

 

Nilton de Almeida 

Prefeito Constitucional 

 

 

 

 

 

 


