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REPÚBLICA FEDERÂTIVA OO BRASIL
ESTADO DA PARA|BA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASÍOS
FUNDADO EM í 888

PRIiNEIRO REGISTRO CIVIL OE NASCIMENTO Ê ÓBITOS E PRIV^ATIVO OE CASAMENTOS, INT
JOAO PESSOA

MOOALIDAOÊ

Av. Epitácio Pessoa, '1145 BairÍo dos Eslados 5803G00, João Pessoa PB
Íel.: (83) 324+5404 I F ax: (83) 3244-í84

http://$/vw.azevedobaslos.nol.br
E-mail: canorio@azevedobastos.nol.br

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, OÍicial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbilos e PÍivativo de Casamenlos. lnterdições e
Íutelas com atribuiÉo de aútenticar e reconhecer Íimas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Parâiba, em viítude de Lei, elc...

DECLARA para os devidos Íns de direito que, o documento em anexo identiíicado individualmente em cada Código de Autenticaçào Digital'ou na
reíerida sequência, foi autênticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

DECLARO âinda que, para garantiÍ transparência e segurança juridica de lodos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Eslado da Paraíba. a Corregedoria Geral cle Jusliç3 editou o Provimento CGJPB N" 003/2014, deteÍminando a inserÉo de um código em todos os
atos noloriais e registrais, assim, cada Selo Digllal de Fiscalizaçáo Êírajudiciâl contêm um údigo único (por exemplo: Sêlo Digital: 48C12345.
XíXa e dessa íorma, cada autenlicação processada pela nossa SeNentaa pode ser conÍirmada e veriíicada tanlas vezes quanto for necessário
através do sate do Tribunalde Justiçê do Estado da Paralba, êndereço hltp://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-dagitau

A autenticaçáo digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DAVIO ALVES OE ARAUJO EIRELI
tinha posse de um documento com as mêsmas carâctêrlsticas que foram repÍoduzidas na cópia aulenticada, sendo da empÍesa DAVIO ALVES DE
ARAUJO EIRELI a rêsponsabilidade, única e exclusiva, pela idonêidade do documento apresentado a esle Cartório.

Estâ DECLARAÇÃO foi emitida em l8tc/,l2'18 1'I.i28i24lhoÍa local) atÍavés do sistemâ dê âutenticaçáo digitâl do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o A.t. 1'. 10o e seus §§ 10 e 2 dâ MP 2200/2001, como lambém, o documento eletrônico autenticado conlendo o CeÍtiíicádo Digilal do
litular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa OAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI ou ao Cartório pelo endereço
dê e-marl autênticâ@azevedobaslos.not.b-
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Para informações mais detâlhadas desle ato, acesse o sate Etlp§/AuElgital.azevedobastos.nol.br e informe o Códigg de Consulta desla
Decldtàçáo.
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Código dê Consulta desta Declaraçáo: 960199

A consúlta desta Declaração estaíá disponível em nosso sile até 18/0,U2019 íí:03:47 (hora local)

'Código de Autenticaçáo Digital: 8812'160418085ô140263-1 a 88121604180856140263-5
'Legislaçôes Vigentês: Lei Federal n" 8.935/94, Lêi Federal n" '10.406/2002, Medida Provisória n'220012001, Lei Federal n'13.105/2015. Lêi
Estadual no 8.72112008. Lei Estadual no'10.132/20'13 e Provimento CGJ N'003/2014.

O refeÍido é verdade. dou fé.

CHAVE OIGITAL

hllps://âuldigitâ1.âzevedobâstos.not. br/home/comprovante/88121604180856140263
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXI
CNPJ: 01.612.618/0001-75

COMISSÃO PERMÂNENTE DE LICI

CONTRATO N," 16.08.1ó.()I - PREFEITURA MUNICIPAI DE CAXINGO

CARTA CONVITE N." OO712016 - PREFEITTJIi.A NÍIINICIPAI DE CAXINGO

CONTRATO QUE I]NTRE SI CELEBRÁ]VI
PREFEITURA ML'NI(:IPAI DE CÀXINGÓ(P[). E

A EIvÍPRESA ARALJO & ARALIO
CONSTRUTORÁ LTDA.. PARA A A]\ÍPLTAÇÀO

DA I- NIDA.DE ESCOI.AR I,TIZI..{ DE SOI,iSA

.{GUL{R, NÂ LOC,.\IIDÂDE TABOQT,'INTLL
OBJETIVÂNDO ÂTENDER ÀS NECESSIDADES DÂ

SECRETÀRI{ I}ruNICIPAL DE EDUCÂÇÀO DO
NIUNTCiPTO DE CÀXrNGÓ@D.

l)cl, orcsentc ,nsrrlur'r(.rlr( '. 
(, MUNICIPIO DE CAXINGO(PI). irrscrito rr,.(:\l)l n." ol.6ll.(,lli /. xr,rl--i.

cr»'n sede adminisrratila nir lttra Joiio Srrnros, 133. (-cnrn.,. Caxingo-l)1, CEI): (!+.3: li-{ )( )i), reprcscnta ncste ato pcla

Su RITA DE REZENDE SOBRINHO, txasilein, crrsrda, cornerciunte, Pteleir:r \Íunicrp:ü. inscrita lr., (-l)l'o.''
173.()')5.21 13-30. rcsidcntc c donriciliudir enr (,:rsrngri(l'l), ciortr':urre clclornin;tclo abreviadtnente dc

CoNTRATA}rTEe.declun'rllltlrllrcnrPresa.illscri(inoC\PI

(,..1.:i35rxlr. ncstc âto rcpt'scntí(la pckr scu sricio .\clmilistmclor. o Sr. DAVID ALVES DE ARÂIUO. lrr:tsileiro. clivorcirrrl,,.

cnrprcsririo. inscrito no CPI] n.'992.79Ít.193-72 c portaclor clr, lt.(; n." 2.i|:18.799 SSILCII. rcs«icntc c ckrnriciliado à Ilur Padrt

t-rrilo (lhalcs. n.' 1515. âp(o l5ll.l. llírro Noitos. cm 'l'crcsinlÍl,lj. CF)l): 6-1.()15-310. doÍâvrntc dcnominada CONTR{TÁ-DÂ.
tirÍn,rflr estc contÍatô, que se reucri pcl:rs cl:iusulas e condiÇircs sclyintes:

CIÀUSULA PRIMEIRA: () oblcro tlo plcscnrc c()nrÍirft) i :r CONTRATÁÇÀO Drr EIÍPRESÀ ESPECTÀLIZÁD.{

PAJL{ A}IPIÀÇÃO DA UNIDADE ESCOL{R LUZIA DE SOUSÀ ÀGUIÀR. NA LOC,{IIDÂDE T.{BOQUINH.,1..

OBJETIVÀNDO ATENDER ÂS NECESSIDÀDES D.{ SECRETÀRIÁ I\ÍUNICIPÂL DE EDUC.'\ÇÀO DO

ItÍUNICÍPIO DE CÁ.\INGÓ(PI).

CúUSULA SEGUNDA: lnrcllanr c complcmcnrirnr o pÍcs(:nr(.(irnrraro. indcl)( , r(lcn rcorco tc dc tr.ur"clrcio ,,

Convitc n." 007/2016 - PREFEITURÀ MUNICIPAL DE CAXTNGÓ (PI), c e PrrrPosm <l;r CONI RATADÀ.

CtÁUSULA TERCEIRA: 'lidls irs ciespesirs dccorrcntcs (lil crnlrrilrflcio coIrcrh, ' por c, rrrr:r da dotacào

oIçurrcnriiria prelista nr.r ORçALENTO ANUAL 2016. d<, -\ÍU\l(-iPI() DE r'.\\l\G()r'l)l). scndo or:uncirs tlo

lr\Ít:., FP\Í. tC\{S. RI.lCl- lis()S l'liOI'RIOS. Projeto/Atividade: 1200(Secretaria de Educação); Elemento de

Dcspesa: 4.4.90.51.00; Fonte de Recursos: 1e 8.

CúUSUi-a QUARTA: ..\ CoNTRATA-DA sc olrrrglr,i i

[':rr:igrafo Primeiro: I--.ntr(grrÍ ()s pl'()([lt()s. c]c ircortlo c(n'n suil pl(]p()stil. (i('ti)r
CONTRÁTANTE,,lo plirz() nririrno t[: {)3 (trôs) clias. cr»rtaclos tkr rcct'l.linrcnt<, cla rrrtlonr tlc'

P,arágrafo Segundo: Respons:rllilizlrr-sc pr>r todos os c,rc:lrq()s :rriais c tlaltirlltistls. l)cm cool() tributos dc <1ual<1uct

cspúcic c demais dcspesas <1ue inciclam ou tcnhanr a rncirlrr sollrr obicro dcste contlato. inclusiT'c com pesso, ;

Autenticâçào Digltal

S.b o'giidl do Êiulizâçào Tipo Noml C AHE37831,X1MP;
Vàlor Tôiâl dô Aro: Ri 4 23o"ogonl. 

- A.a* ao 
"ro "n: 

híp3://.êlôdhhrl.ilphJu..br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXI
CNPJ: 01.612.618/0001-75

COMISSÃO PERMANENTE DE LICI

PM .FOLHANO ,r,q
l$f 2êz?ozaou

MOOALIDAOE

Parágrafo Terceiro: Solicirar, por cscrrro ri CONTRATANTE, rncrli;urrc privi;r jrrsrrficarita, cr ennr;ris pr, ,r'ror1;rcircs

dr, prrrzo cl< r rgôrrcra do inStnrmento Conrranritl:

Parágrafo Quarta: Plrrccdcr ?l enÍreqa clos proclutos nos locais indicirdos no ancso I I

CLIÍ,USULA QUINTA: O prazo início da pr.csrircir, <[.scn,icos scrá, clc m/rximr.,. o+ íquarrr,) dirrs. api)s x (lrrrr d(
,rssulAttrÍa (l( ) pÍeser]tc irtstrunrenro contranral.

Plrágrafo Primeiro: .\ I'iqônci,r dcstc contrlto. ,rcr'i tlc l)-l GuahÍ)) nlcses. iniciando-sc na tlara dc 16.08.2016. r
trnrliutclo-st nl darl de 31,12.2016:

Parágrafo Segundo: () pltzo contranritl potlcrii scl prr» ro15rdo. unu orr mais vezes. rrrediiutc lrcorcl. cnrrr. ;rs Ír,rrci
c tirrorrlizrrciio dr' lcnlo -\rlirivr.

CúUSULA SEXTA: A CONTIu*TADA i' rcspons;ivel por nrdos ()s cnçaÍqos s<.rciais. tlrl»lhisns t. iintlicirrs

tc r-cciros, ir rltrcm rcsponderá dircrlrnerrtt'.

CúUSULA SÉ.IIMA: -\ CONTRATÂDA serii o rcslxrnsiilel lxia conclução tlc r,rdos os rraballros rnr..ncionadr,s

n(ste e()ntÍxto c rra Proposta. clbencftr-lhc miurtcr os (,r)lcrrdime Írros ncccss;inos conr a CONTRÁTANTE. n,,

dccorrcr do ti)nrcciÍncnt{) dos produtos.

CúLISUI OITAVA: () valr» glrbal prcvisro clo,lrjcrro sctii ctc R$ 18.592,86(<tczoito nril, quinhentos c

CúUSUI-À NONA: -\ crirério erclusir'o cla CONTRATANTE r-ru por nrriru,r ;rcordo. o prrscntc (-rrrrrrar,r

poclcrii it clual<luct terrpo scr resci,rdido, rxr trxkr or.r ctn pilrtc. rndcpcndcntemcnre clc rnrcrpc)itcito iuclicirrl ou

ertnlurlicii. clbendo à CONTRATA-D{ r.cccl)cr o clLrr lhc tol devrclo ',trc a tl:tr:r da rcscisio. otr ;trntl:t. sc' ;t

CONTRATADA:

a) l)errlrr dc cumprir os prazos estjpulâd()s no F-ditul,

CtÁUSULA DÉCIMAT .\ CONTRATANTE csrrrlrlcccrri mulra u CONTRATADA, no sc.qrrillr! cirs()

b) (ieder orr trilnsíerir, no toclo ou

CONTRÀTANTE.

CIÀL'SLILA DECINIÀ PRIIVÍEIRA

cÍn p,lrfc, os scniços conllafã(k)s, sert rt prclr'ia ilu«)Ítzacax) dl

l

s lil ()l'crl tl )iltl )l'

\rr clec.r'r'ct cIr pr;tzo conrr:rru:tl nãc, s<,'ri,!, lcvaclr,s crrr corrs«icrlcrir,

rrl l)r. 2" n (clrrrs por crnt(r) ctr v;rlor-globll tllr conn;ttrtciio lrol tlu clc ;trraso no irtici{) (lil ('Írttc

Parágrrfo Primeiro: .\ rlulr:r seri ilispcrrsad;r rro c;tso dc ocolr'ôrciit tlc circttrrsr:itrci t plc

ç,,municrtcôcs verlllris.'lirdls,ls c()municaca)(s clut' trwoh rtnr ;t cscctrciio dcstc c(nrrl;tr). rlc cati:t prtltc

o rtct lrrntcnio.

Autenticâção Digital

Selo D'gilalde FisÉlzaÊo Tlpo Nom.LC: AHE3733qJXG9:
válll Tôrâldô aro Rs,l.23àd?onnrs 

or aroos ao ero cm: hfip.r/..rodl!ü.r.llpb,lú.D.
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PM .FOLHAN'

PREFEITURÁ MUNICIPAL DE CAXI
CNPJ : 01.612.618/ 0001-75

COMISSÃO PERMÁNENTE DE LICI

CúL,SULA DECIMA SEGUNDÀ: .\s parrcs clcgtnr clt plt.nr.r c crxnu0r ircoLtlo. o torr cirr cirlrrcli.dc lJutiri tlos

lesoh ê-las prór'ilr i' lrmiu,n clrrrcntc.

l-, por itssirl estilfem iustos c coÍltl'âtados, tirnram o prcsctrlc c()rlrmtr! crI 02 (drr;rs) r'ias rk iqrr-.ll tc('Í c firrÍD.1.

(-arrngi Q)l). l6 dc irgosro de 2til{,

Rl .t .\ Dlr l{li NDE SOBRI\HO

RG N.'
CPF N."

TESI'E]!ITINHÂS:

PREFIlITA §ÍUNICIPAI-
CO\TR{TÀ\TE

DÂ\1D ÀL\ES DE .{RÁ o
ARÂUJO & AXAÚJO CONSTRUTORA LTDA

CONTRAT.A.NTE

RG N."
CPF N."

sêlo Drglr.l dê Flslizçào ÍiDo No@l cr ÂHE37329RMM1 ;

vàior Toiál.ro alo' R$ 4,23k_'eo.írà or d.d.. do àIo h: hnD.:,r..l.dlcllrl,tDbJurár

2710712014
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l1'viai PROFISSIONALI [2" via: CoNTRATANÍEl 'via OBRA/SERVIÇOI

Pti -F}LHAN" 9//

nselho Begronaldê Engenhaíâ e Aqronom,a do Pi.ui
FT - A nolaÇão dê Ee6ponsâb llidrde Tenicá - L.t Fader. r N" 6{96tT 7

NFEAiCEEA.PI

CONÍRATADO

o o PROFISSIONAL

TULO DO PEOFISSIONA
to Civil. Tecnico em

INON NEY OA SILVÁ SOARES
RTEIBA CREA ONIGEJll

I

CIA
UA ATLETA MACUEBA 61

NDEFEÇO PA BRESPOND

IRO l.TOS
DADE

2621792

EP ONE

MPRESA CONTRAÍADA
BAUJO & ABAUJO CONSÍRUTORA LTDA

ÉGISTFO NO CBEA I\,IAIL EI,IPBESA

NOEREçO PABÀ CONRESPONDENCIA
UA FBANC{SCO JOSE PREIBÀ 293

AIBNO
NT80

I 335'C00

IDÂDE

IVAAAS
o E

32313188
CONTRATANÍE

OIIIE OO CONTBATANTE DA OARA,/SÊBVIÇO PFlCNPJ
1ô12618000175EFEIÍUBA MUNICIPAL DE cAxINGÓ

oE8 O PARÂ CORSESPONDENCIA
UÁ JoÁo SANToS, 133 ENTFO

tâBo

IDAOE ONE
axrNGó

DAOOS DA OBRA/SEnVtÇO
,,IOIIIE OO PROPBIETARIO OA OBRA/SEFVIÇO
,BEFEIIURA MUN]CIPAL DE CAXINGÔ

CPFlCNPJ
,16126181000175

:ONE

N0EBEÇO OA 08RA,/SERVTÇO
CALIDADE TÂBOOUINHA OOO

CIDADE
:AXINGÔ

EP

228-030
NPO DE ART
nicrãl lnClviCua

CLASSIFICA( AO OÂ ÀRT
OUANÍIOADE UNIOADEATIVIDAOE ÍÊCNICA NIVEL O DO TBABALHODÊSCBI

JITIDÀDES{r,1PLl^CAO ÂTUACÂO ESCOL/r r.c000
NESUILIO OO CONÍRAÍO

ÂIúPLIAÇAO DE UIYIA UNIDAOE ESCOLAB NA LOCALIDAOE TABOOUINHÀ

ÂLOR OBÊA/SERVTÇO
s 18 592.86

ER oDo oa oBBA./sEnvtÇo FA BIOS
s 195.9ôLUBE OÊ ÉNGENHABIA DO PIAUI . CEPI

OAOE DE CLASSE

Qeclnrocoôo vêÍd.dcrras as rníorm.cóc. a.ima.OCAL E OÂTA 0êcl.ro comovcrdaden!s as lnloÍôôcôês aclma

ilÁ* L. ,Àu»-h;
PREFEITURA I'IU IPAL DE CAXING

01612618000175

CÂXINGO. 15 de Selembro de
2016

,{
NEY DÂ SI VA SOANES

01946127329
arrioou 

"e,ba 
rellEllg g!!qe! !!!!:

oasEava ES

deverá permanecer no local da obía/servrÇo paía

(6) ART é um impoílanle inslÍumenlo de valorizaÇão píolissional e

IscâlizaÇão do eteÍcicio ilegâ1.
(7) Ao enceÍÍaÍ as alividades e/ou conlÍalo, inioímâr a Bairâ desla ÀFT
junlo ao CREA-Pl
(8) Declaro alendimeolo às Íegras de acessibilidâde píevislas nas normas

lécnicas da ABNT, nâ legislaÇão e§pêcÍÍrca e no DecÍêlo n'5 2

A aurenticidade dâ ABT poderá sar conliímad. no sile do CFEA_Pl

2de
dczcmbÍo de 2004

(5) umâ via desta A
lins de Íiscalizâçào.

ancáÍro reierenie a esta Ari é 9200694455
(2) A ÁRT é válidâ somenle quando quilada, medianlo âpÍesênlâçâo do
compíovanle do pagamenlo ou coníednciâ no sitê do Cíea
(3) 

^ 
vri assinádâ da ART regrslíada êlelíonicámenle a pârlií dê 0l/08/2014

náo será aíquivadá no CÍêa
(4) A guaídâ ds via sssinada da ART regislradâ elêlronicamenle será de
Íesponsabilidade do prolissional ê do contÍalanle, com o objetivo de
documentar o vinculo coÍrÍaluâl

onselho Hegionalde Engenhaíaa e Agíonomia do Piauí
BT - 

^6olação 
de Besponsabi|dade Técnica . Lei Fecleral N" 6 49647

sla via, emilida a pâ(( da áÍea Íestrilâ do prolissionâl no Sislema dê Ges

o CÃEA-Pl(SIGEC). laz prova do BegislÍo desta ABT perante lerceiÍos. sem
reluízo da apíesenlaçáo da via original, ou cópia autênlica, ôo prazo

slabelecido pola le€'slação vigeole

i1)

'\;EA/CRÊA.PI

cÀR roR c Ár.rÉDo tsa!to,

Aulenlicação Digital

sêlo oigíal de FlselizaÇão Tipo Nôml C: AHE3732&J923:
vâlor Total do Alo: R$ 4,23G*?nrirà 

os dãd6 do ãro m: híprr/slodisir.Ltjpbju..br

cód. 881227071808151 Datat 2710712015 OA:27

{.
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D&ACONSTRUTORALTDA
ARAUJO & ARAUJO CONSTRUTORA LTDA . ME

Rua Francisca José Pereira 293. Centrc
CEP:64.335-000. Fone: (86) I 9425-9221 . Coivaras - Ptaut

CNPJ: 25.í86.'1621OO01-97 . C.M.C.:

Nome da FirÍna :L ,r)rcrhoi olC eQ)tnç.-

DATÂ Lfl ITEFÃRA E'T'SSÃOI 25,OE/2O:IS

PRjcEsscZaAlOS_Aeq_
iltODAtIDADÊ

VISÍO:

P[ .FOLHA N'

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE OUALOUER NAÍUREZA

NOTA FISCAL,DE SERVJÇQS
S_EBIE-À

End.

CEP

lt

0,1 f . i:.1 .-l

cõO ScrntoS- -13i- _ Bairro: L enrrO
_ --_Fone

C.M.Clnsc. Esl. N'

ESPECIFICAÇAO DOS SERVIÇOS EXÊCUTADOS

- co-o- .cidade r.q x \ rLÍ Estado: C

Natureza da Operação: PRESTAÇAO DE SERVIÇO-

Condiçáo cie Pagamento_ _ _. - - _.Data da Emissão da Nota

C.N.P.l.íÀiF)

a

a n

PREÇOS

i -a:\ do cie
<io

(). de Sousa

rO
- iO.TÁL

9..W.86
{

3

e(] porcl almplior co"o

rn

_.->-

VALOR Dí.]S SERVICCSE0ÍI0RÀ E GRAFICA IN0EPEN0ENCIA LT0A . Rue Fimino
Pirês. 1!0 . Sala ll Cenlrs .;.rE!ini PrdL,r CNPJ

lzl93.2t9/0001-d0 lns. Esl 19 r0ô.S71{ Cl,lC.isrcnir r:a IL::-
05 Elocos 50 x 1 ser. _ 

,1 "!e 0001 i 00250 aur N'00512016
Pil DE CoNÁRÁS . ,l .En] 2.i.06.201i .vâlidade 3 rnos VALOP TOTAI. DES-IA NCT 18::'N,86

00i oul

s.ro orilÀl d. F@ir.9áo T'F Ndí:J C 4HE37327áXH5'
vák Tel co Ab' Ê3 '1 23

àd*ôi6r o. d..t . do.to.ô: hnD.:,!.lod{sir'l 0pbJÚ' br

221071 51
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIi/IENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMÊNÍOS, INTERDIçÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÂO PESSOA

Effi*Zzqaiees_
MODALIOAD!

VI§TO:

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de [rliranda Cavalcanti, Ollcial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e
Íutelas com atribuição de autenticar ê rêconhecer firmâs da Comarca de João Pêssoa Câpital do Eslado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos Íins de direito que, o documenlo em anexo idenliÍicado individualmenle em cada Código de Autenticaçáo Oigital'ou na
referida sêquênciâ, foiaulenticados de acordo com as Legislações e normas vigenles".

DECLARO ainda que, para garanlir trânspaíência e segurança jurÍdica de todos os atos oriundos dos respeclivos seNiços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corrêgedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N" 003/2014, determinando a inserÉo de um código em todos os
atos noloriâis e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Dígital: ABC12U5.
XíXa e dessa forma, cada autenticaçáo processada pela nossa Serventia pode ser conÍrmada e verificada lantas vezês quanto for necessário
através do sitê do Tribunalde Jusliça do Estado da Paraíba, endereço htlpJ/corrêgedoria.tjpb.jus.br/selodigitaU

A autênticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DAVIO ALVES DE ARAUJO EIRELI
tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OAVID ALVES DE
ARAUJO EtRELI a responsabilidade, única ê êxclusiva, pelâ idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 27107/2018 í0:22:51 (hora local) através do sistema de autenticaçáo digital do CaÍtório Azevêdo Bastos, de
acordo com o AÍt. 10, 10o e seus §§ 1' e 2' da MP 220012001, como lambem, o documento elekônico autenticado contendo o CertiÍicado Digilal do
titular do CartóÍio Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI ou ao Cartório pelo endeÍeço
de e-mail autenticâ@azevedobaslos.not.br

Para inÍormações mais detalhadas deste ato, acesse o site lüp§]1êqELlgital.azevedobaslos.not.br e inÍorme o Código de Consu a desta
Declaração.

Código dê Consulta destâ Dsclaração: 1039441

A consulla desta Declaraçâo estará disponÍvel em nosso sile ate 27107/20í9 08:27:15 (hora local).

iCódigo de AutEnticaçáo Oigilali 88122707180815100653-1 a 88122707180815100653-5
'Lêgislaçôes Vigentes: Lei Federal n" 8.935/94, Lei Federal nô 10.40612002, Medida Provisória n' 220012001, Lei FedeÍal n" 13.105i2015, Lei
Estadual n" 8.72112008. Lei Estadual no '10.132120'13 e Provimento CGJ N" 003/2014.

O referido é verdade. dou fé.

CHAVE DIGITAL

Av. Epitácio Pêssoa, '1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoâ PB
Tel.: (83) 3244-s404 / Fax: l83J 3244-54U

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail cartorio@azevedobaslos.not.br
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Rua Campo Grande, no C 14-A, X

TEL.0 xx 82 3686-1474 - FAX -

Entailt rn cco n strucoes ltd
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Conslrucôos e Assossoria Eircti-EPP

ATEST,ADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos íins que a empresa Araúio & Araúro Construtora LTDA.
com sede à Rua Francisco José Pereira no 293, Centro. Município de Coivaras, inscrita no
CNPJ: 25.186.162/0001-97, tem como seu Responsável Técnico o Engenheiro Civil, Nairon
Ney da Silva Soares, inscrito no CREA sob o no 1902162013 - pl executou paÍa esla empresa
serviços técnico com o objetivo: coNSTRUÇÃo DE UMA CRECHE pRotNFANCtA Ttpo - 1

em Demerval Lobão - Pl, no valor de RS 563.636,97 (quinhentos e sessenta e três mil,
seiscêntos e trlnte e seis reais e noventa e sete centavos) e ART no
0001 902 162013501 641 7.

c.N.P J. 07.343.582/0001,58 tn
PR0CESSI ;2í],/ 94 ? p/? q

:UEqdUAF:
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PM .FOLHAN"

c.N.P J 07.343.582/0001-58 in
PE\flsfP'Á«rusazz-

Rua Campo Grande, no C 14-A, X rlú0DAtjlBADEs -r,r
TEL. 0 xx 82 3686-1474 - FAX -

Ernailr mc con stnrcoeslldConstrocões e Ássês so aEircti-EPP

Outrossim, declaramos que os serviÇos foram executados com qualidade, e de

acordo com os métodos e técnicas lnerentes aos serviços desta natureza, atravês do

uso de materiais de boa qualidade e equipe técnica especializada.
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REPÚBLIGA FEOERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARA|BA

CARTÔRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í EE8

MODALIOAOE

VISIO:
pRlirEtRo REctsrRo ctvtL DE NASctMENTo E óBtros E pRtv-aTlvo oE cAsAMENTos, TNTER

JOÂO PESSOÂ
DE

Av. Epitácio Pessoa. 1145 BaiÍro dos Éstados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-984

http:/Àvwwazevedobasto§.not.br
E-maili cartorio@azevedobastos.not.br

DEcLARAÇÃo DE sERVIço DE AUTENTIcAçÃo DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de MiÍanda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Ôbilos e Privativo de Casamenlos, lnterdições e
Íutelas com alribuiÉo de autenticar e reconheceÍ ílrmas da Comarca de Joáo Pessoa Capitaldo Estado da Pârâiba, em virlude de Lei, elc-..

DECLARA para os devidos fns de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cáda Código de Autenlicaçeo Digitall ou na
refeÍida sequência. íoi aulenlicados de acordo com as Lêgislações e normas vigentes'.

DECLARO ainda que, para garantir lransparéncia e segurança juÍidica de lodos os atos orjundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraiba, â Corregedoria Geral de Justiça edalou o Provimento CGJPB N" 003/2014, dêlerminando a inserção de um código em lodos os
alos notoriâis ê regislrais, assim, cada Selo Digital de Flscâlização Extrajudiciâl conlém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABCI2US
XíXA e dessa foÍma. cáda autenticâÉo píocessada pela nossa Serventia pode ser confrrmada e veriÍcada tanlas vezes quanto for necessárao
através do site do Tribunâl dê Justiça do Estado da Paraíba, endeÍeço http://corregedoÍia.tjpb.ius.bíseloiígitau

A autenticáção digital do documento íaz prova de que, na datâ e hora em que ela foi rêâlizada, a empresa DAVID ALVES OE ARAUJO EIRELI
tinha posse de um documento com as mesmas características que Íoram reproduzidas na cópia autenlicada, sendo da empresa OAVID ALVES OE
ARAUJO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documenlo apresênlado a este Cartório.

Esia DECLARAÇÃO loi emitida em 18t04120181*2At48 lhora local) alravés do sistema de autenticâção digital do Canório Azevêdo Baslos, de
acoÍdo com o Arl. 10. 10o e seüs §§ 1o e2'daMP 220012001, como também, o documento eletrônico aulenticado contendo o Certiílcado Digitaldo
titular do Carlório Azevêdo Eastos, poderá ser solicitado direlamente a empresa DAVID ALVES OE ARÁUJO EIRELI ou ao Carlório pelo endereço
de e-marl aulênlrca@azevedobaslos.nol.bÍ

Para lnÍormações mars dêtalhadas desle ato, acesse o site lllpllzêqlllgrtâl.azêvedobaslos.not.br e iníoíme o Código de Consulta desta
Declarcçáo.

Código dê Consulta desta Oeclaraçãoi 960200

A consulta desta Decla.aÉo estará disponÍvel em nosso site alé 18/0!U2019 í'í:03:47 (hoÍa local).

'Código de Autênticação Oigital: 88121604180856140177-1 a 88121604180856140177-2
ilegislações vigentssi Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal n'10.406/2002, Medida Provisória n'220012001. Lei Federal n" 13.105/2015, Lei
Estadual n'8.721l2008. Lei Estadual no 10.132/2013 e Provimento CGJ N' 003/2014.

O referido ê verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL
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PR}CESS} no,/qn ?oe,í
MODALIDADE

VISTO:

coNTRAt o DE su B-coNTRAt'AÇÀo N.o 001/20r7 DE
nncsraçÀo DE sERVtÇO QUE r\ MC CONSTRUÇôES
ASSESSoRÍA EIli.ELr- Epp E ,rrreú.lo * aneú.lo
CONTRUTOII,A LTI)E . }IE

MC CONTRUÇOES ASSESSOIIIA EIRIiLI - EPP, pessoa juridico cle rlireito privado com CNpJ
07.343.582/0001-58 conr sede e Íbro na cidade de l)iranhas. Estado de Alagoas. estabelecida à Rua
Carnpo Crande. n'C l4-A. Xingó. doravanrc chamado abreviadanlentc CO\TRATANTE. e dc ourro
lado. a enrpresa ARAÚ.to & ARAÚ.tO CoNSTRUToRA LTDA. cNI,.l N. 2j. I 86. 162/000 t -97.
cont sede e Í-olo na cidadc de Coivaras. Estado de Piauí. cstabelecida à Rua l.'rancisco José Pereira. l9l.
Certro doravante chamada CONTRATADA. tendo cm vista a homologação. pcla PMDL. da

Conconência n'0l/2016 - CPL/PMDL. e o que mais consta do citado Processo Administrativo que

passa a fazer pane integrante deslc instrunrento. independentenrente de transcrição. enr conÍbrrnidade
conr as nonnas da Lei n' 8.66ó, de 2l106/91. corn as altcraçôes nela introduzidas atli a plesente data as

quais submeten] as partes para lodos os el'eitos. tênr .iuslo e acordado cclebrar o prcscnte Cônrralo.

conduzido sob o regime de EMPREITADA GLOBAL. regendo-se a contrataçâo pelo fixado nas

cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DOS DOCUMDNTOS QUII INTEGRAM o CONTRATO

São partes corÍplementares dcstc Contrato. indepcndentenrente de lranscrição. o Processo da

CONCORRÊNCIA N' 01/2016. a propôsra apresentada pela Contrarada. seus âfrc\os. os tlctalhes

exccutivos, especificaçt1es tecnicas. despachos c pareceres que (l encorpam bem conlo este contrâto de

subenrpreitada de serviços.

CL.{UStlLA SIGUNDA - DO OB.IETO DO COI*TIIATO

i\ CONTR.ATADA/SUBEMPREITADA executará para a MC CONSTRI ÇÔES E ASS

ElRlrl-l-E-PP. i0% (lrinra por ccnro). da coNSTRUÇÀo DE tJlvlA CRECI IE PROINI:
- I em Denrerval Lobão - Pl, executando os serviços de acordo conl os elernentos (écni tcs

do processo da licitação de que decorre este contrato

CLAUSULA TERCDIRA - D,\ ÀPAIII,LHAGENI E DO MATEITIAL
IiXECUÇÃO DOS SEITVIÇOS

N IC] ESS,,\lll

A aparelhagenr e o material necessários à execuçào clos trabalhos serâo de responsab ilidade c Ônus

exclusivanrente da CONTRATADA. l'icando estabelecido que a CONTRATÀNTE nâo enlpreslará nem

t'orncccrá quaisquer fcrramentas. aparclhos ott vciculos durante a eliecuçio dcste contrato.

cLÁusuLA QUARTA - DAS NOIIüIAS Ii IiSI')IlCI FICAÇt-lnS nOs BIiNS E l)^ argç1tçÀo

As oblas e serviços ora contralados obedecern às cspccilicaçôes as quais lazem Pane este conlrato

rcsen,ado a

corn as ref'e

indenização

CONTRA'IANTE o direito de rcieitar as ob

ridas especiÍicações. scm que caitra à CON-lR

SORIAS
tA ItPo

Sôkr O'9I1âl die Flsliza§ào Ípo tJ.ímlC Á8E37a21-À543;
válo. Íólâl .,ô Ató: Rt 

'1.23Meonfin c d.ds do .to .m: htF.:/k.lodi!h.[rjpbjú.b.

80815100497n nãld 2710f1201A
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PROCESSC

CLÁTISULA QTIINTÂ - DA APRovAÇÃo oos SERVIÇoS

MODALIOADi

VISTO:

A CONTRATADA declara conhecer perÍ'eira e inregralmenle. as especificaçôes e denr elcrltarllos
tecnicos referentes à exccução dtts sen,iços. Declara, ainda. que conhece perfeitarncnte todas as
condiçôes e locais de execução clos serviços. tudo o que loi previanrente considerado quanrio da
elaboração da proposta que apresentou na licitaçào de que decorre este contraro. eln razâo do quc <leclara
que nos preços propostos estão incluídos lodos os custos. despesas e encargos que terá que suponar
representando aqueles preços a única contraprestaçaro que lhe será devida pcla coNTR.\TANTE pela
reaiização do objeto deste contrato.
Parágrafo Único - O rePresentante da CONTRA fADA. acinra identitlcado. declara solr as penas tia lei
que dispÕe de poderes suficienles à celebraçào desle contralo e para obrigar de pleno direito à nresrra
CONTRATADA. Assim sendo, os lermos deste contrato obrigarn as panes dc plcno direito.

cúusut A, sExrA - DAs ALTERAÇôES Dos DrirALHEs ExECUTrvos

A CONTRATANTE se reserva o direito de. em qualquer fase oLr ocasião. tàzcr allerações nos detalhes
executivos. seja reduzindo ou aumentândo o volurne de serviços das obras. na lbrnra prevista na lci.

CL..\USULA SIITIiVIA. DO VÂI,OR DO CONI'IT.\TO

O va lor deste Contrato é de RS 563.636,97 (q u in hcn tos e scsscnta c três mil. sciscentos e trin tr c seis

reais e noventfl c sete celtayos), que representa o nrontante de 30Yo da proposta da CON'IRAI-ADA,
baseada nas planillras de quantitativos que acompanhâm o Edital c multiplicado pclos respectivos preços

unitários, conlorme autori,.ação da CLAUSUI-A VICESIMA SEGTJNDA do contrato 04i/2016 da

PMDL. Ret-. CONCORRENCIA 001 i20l 6.

§1" - Nos preços unitários estão incluídos todos os custos de transporte. carga e descarga de materiais.

despesas de nrateriais. despesas de execução. mào-de-obra lcis. encargos sociais, tributos. lLrcros e

quaisquer encargos que incidarn ou venltarn a incidir solrrc os serviços. bem como despcsas de

conservaçâo até o seu recebimento definitivo pela CONTRATANTE-

§2" - Quanto à liberaçào dos paganrentos o CONTRATANTII será obrigado no prazo de l2h (doze

horas) a et'etuar o pagamento das despesas deste contrato. bcnt como no prâzo de 24h (vinte e quatro

horas) a repassar os valores ao CONTRATADO a que renr direito sob penfl de ivlULTA DIÁRtA de

RS 100,00 (cem reais) com juros de 2,00% (dois por cento) por dia de atraso solr valor ntcnsal

repassado pelas nrediçôes mensais na obra

cLÁusuL.À orIAvA - DAS olrRIGAÇÔns ».r coxttretepa

A CONTRAT.ADA se obriga a

l. ExecutaÍ os serviços segundo as cspecillcações aprovadas e de acoldo cont a melhor tecnica

cuidando, ainda. em adotar soluçôcs tócnicas que conduzanl a econorrlicidade dos serviços e a

luncionalidade de seu resultado:

2. Eleger e prever técnicâs e metodos constnrtivos dos serviços tzio econômicos quanto possíveis.

sem descuidar cnr nenhLrma hipótese da scgurança e gualidade da obra:

3. Manter. durante todo o llerÍodo dc realizaçào d

condições de capacitaçio técnica que âpÍesentou

e'
Autenticâçào Dig tal

s.ro Dlgllál dê Flscáização Tipo Nomsl c: aHE3732Gt3a(:
VáloÍ Toiâl dô Arô: Rs a 2rà*gonfio d d.do. do.to.m: http.rrü.r.d'str.t,tiph.lE.Dr

80815100497 Oala: 2710712O1A 0A:27
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PM .F&HAIP O/4
PROCESS1 or;/ rZ {t ? Oo.t
MODALIDADE

VISIO:
contrato. benr corlto as ntesntas conclições de habilitaçào:

4. Administrar conr zelo e probidadc a execução dos serviços. respeitando cont absoluto rigor o

orçamento aprovado e evitando a prática de atos e a adoçàô de nrcdidas que resultcnr em
elevação de custos dos serviços. inclusive no quc respeita à arregimentação. seleção.

contÍatação e administraçào de mão-de-obra necessária à realizaçào dos serviços:

5, Manter perrnanentemente nos locais de realizaçâo dos serviços unl represenlanle com plenos
podercs para representar e obrigar a CONI'I{ATADA frenle à PVIDI./Pl:

6. Execular o objelo deste contratn de acordo corn os projetos e especilicaçÕes lbrnecidos e as

norrnas aprovadas ou reconrendadas pela ABNT.
7. Adquirir e fornecer Equipamentos de Protcção Coletiva - EPC e EqLriparnentos de Proteção

Individual - EPI. a todos os empregados. bem como orientá-los quanto a nccessidade e

obrigatoriedade de seu uso em scrviço:

"s 
lo - A CONTRATADA esrará, durante todo o período de execuçâo dcste contrato. suicita à

fiscalizaçào da CONTRÂTANTE. quer seja exercida por servidores do quadro da própria PMDL/PI.
quer por terceiros especialmente contratados para este fim.

§ 2" - As determinações da fiscalização obrigam a CONTRATADA, respeitados os lim ites deste conrato

e o orçamento aprovado. à elaboração de detalharnentos dos proietos e à realização de atividades

especiíicas. Nos casos em que a CONTRAI'ADA não concordar com as recomendaçõcs ou ordens da

fiscalização. delas poderá recorrer ao titular da PMDI-/Pl, tendo este rccurso cleilo suspensivo da ordem

fiscal.

CLÁUSULA NONA . DAS OBITIGAÇOES DA CONTRATAN.I.E

A CONTRATANTE se obriga a:

l. Disponibilizar o local das obras;

2. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA. confortne estabelecido na cláusula setima

deste Contrato:

i. Designar um representanle para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato:

4. NotiÍjcar a CONTRATADA. imcdiararnente. sobre as làltas e deleitos observados na execuçào

do contrato.

5. Reter os tributos e contribüições sobre os Pagamentos lnensalmen

alíquolas previstas para cada tipo dc serviço. confornre legislação

7. Aplicar penalidades, confbnne o caso.

CLl.i§-IL{ DECINI.A _ D(X IIECIITS{X

te cl'eluado lizando-seas

Os recursos Íinanceiros para a

CONTRATANI'E.
despesa decorrente desla contrâtação correnl por conta do

ry

séo t gitd dê Frsln!çáo npo frdrEl c: ÂHE3781gJi uwi
vâbí Tolárdo Àro: Rl a-23à-dndrd.d6do.r..ír htprr,.aoagnrlqpo.lú.tr

88122707't808151 Oalat 2TlO1l2O18
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PM .FOLI.I A.N" o:)o
? Í<ocEsia _ 2 012. O ?-8. o.2
M00AtlD."'

VISI0:---.
O pagamento do preço contratual deverá guardar estreita relaçdo com a e\ ção dos

tcrmosserviços contratados c apresentaçâo dc seus cleitos ou resultados
eslabelecidos nos documentos da licitação em especial no cronogranta fisico-financeiro

§ l" - Os pagarnentos dos serviços serâo feitos por mediçÕes nrensais. pelo l'lunicípio de DEMERVAL
LOBÀO, repassado para â CONTR^TANTE E IMEDIATAMENTE TRANFERIDO PARA A
CONTA DO CONTRATADO.

§ 2' - Caso a execução dos serviços se estenda por mais de um ano. os precos da pÍoposta vencedora
poderão scr reajustados scgundo índice que retlita o incremento de cuslos setoriais da Coutratada. a cada
período anual. conforme fixado na cláusula refercnte a rcajustar»enlo de preço.

§ 3" - Todos os pagamentos devidos à CONTRATADA considerar-se-ão t'eitos. de pleno direito, quando
os valores respectivos sejarr depositados na Conta indicada na proposta valendo â PMDL corno
comprovantes de pagamento e conro inslrumento dc quitaçào. os recibos dos depósitos ou transferências
bancárias.

CLÁUSULA DÚCIMA SEGUNDA - I)oS PRAZoS

I. O prazo para execução das obras e serviçLrs de que trata este Contrato é de 06 (seis) meses.

contados a partir da data de assinatura pela CONTRATADA.

CI,AUST:I,.\ I)I.]CI}IÀ 1'IIRI](]EIII,\ - I),\ I].ESPONS,\BII,II).\I)E I'II()FISSIONAL

A CONTRATADA/SUBEMPREITADA assume inteira res ponsabi lidade prolissional pela execuçào

das obras e serviços contratados. obrigando-se. ainda a comunicar à PMDL a designação do dirigente

tecnico, cabendo a esse a responsabilidade total dc agir enr nonre da CONTIL\TADA. acuntulando. se

for o caso. as responsabilidades adminislrativas decorrentes. br'm conro contunicar prcvianlcnte todas

as substituições que vier a operâr em sua cquipc técnica alocada aos trabalhos obieto do plcsente

Contrato.

Parágrafo único - A CONTRATADA se obriga a ntanter, duranle toda a exectrção do Contrato, ent

conlpatibilidâde com as obrigaçtlcs por ela assumidas, todas as condições de habilitaçào e qLralificaçâo

exigidas na licitação.

ct.,(t-jstjL,\ I)tictNrr\ etiAlll',\ - t)i\ IIESI'oNS,\ l! lt,l l)i\ I) It c'lvl L

A CONTRATADA assunte inteira responsabilidade por danos e pre.iuízos causados Ita exc çào das

obras e serviços ora contratados, inclusive acidentes. nlones, perdas ott destruiÇões. parciais o

pessoas. materiais ou coisas.

n(r\

cLÁusUl,A I)tictNl^ QUIN'l-,\ - I)A lllisPoNSÀlllLII),\DE l),\ coNl'RATÂl)A

tars, a

@'

Sêlo Digilol de Fi*lizaçáo ]jpo Nmãl C: AHE3701&ZKFOI
VàlôÍ Túl dô Ârô R3 I 23*t'to.'no 

- o.a- o" .ro *, r'n .,r,*úron r.drt jE-t

881227071808151 o.t :27107120180g

I

w

A contratada obriga-se a adotar rodas as ntedirlas ptevenlivi'-soc-gç';';"' ^"'" -";t""l"nn< I tcrreirns

entconscqüênciasdaexecuçàoo",.,.i.'',",'.",un""|t!_$p....@
obrigação de reparar os preiuizos que vicr a catrsrr quaisqul *ai,Eêffi;;':H:g5gfl§,g;;" 
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PM .FOLHA I,I" ,t
PRACESSO 201{/n?Ooz/
MODALIDADE

adotadas VISTO:

§ l" A contratada será única. integral e exclusivo responsável em qualquer caso por todos os prclurzos.
de qualquer natureza, que causar.

§ 20 A contratada será, também, responsável por todos os ônus ou obrigações concernentes à legislaçào
social. trabalhista, fiscal. securitária ou previdenciária. bem como todas as despesas decorrentes da
cxecução de eventuais trabalhos em horários cxlraordinários (diurno ou noturno). inclusive despesas com
instalações e equipamento necessários às obras e serviços e. enl resumo. todos os gastos e encargos de
nateriâl e mão-de-obra necessários à completa realização do objeto do Contrato e sua enlrega
perfeitarnente concluída.

.s 3o A contratada deverá:

Providenciar. às suas expensas. cópias dos elernentos que venhant a

necessários à assinatura rio Conl.rato. como também no decorrer
execução das obras e serviços:

Registrar o Contrato no CREA e apresentar. à FISCALIZAÇÀO.
comprovante de pagamento da "Anotação de Responsabilidadc Técnica":

Responsabilizar-se pela efetivação de seguros para garantia de pessoas

bens:

scr

da

Forneccr e colocar no Canleilo de Obras as placas ou outras

divulgação das Íbrrtcs de tinânciârnento e de coordenaçào das

serviços. conlolnrc nrodclos cstlbelccidos pcla FISC,\LIZAÇf rl:

fornras de

obras e

Manter pennanentemente no local das obras e serviços. equipe técnica

composta de profissionais habilitados e de capacidâde complovada. que

assunra perante a FISCALIZAÇÀO a Responsabilidade Técnica pclas

obras e serviços, atd a entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusiVe

conr poderes para deliberar determinaçÕes de emergôncia caso se lornen'l

necessárias:

f Facilitar a açào da FISCALIZAÇAO na inspeçãô das obras e serviços em

qualquer dia ou hora prestando todas as infonnaçt'res e esclarecilrlentos

solicitados. inclusive de ordem adrninistrativa:

g. Obedecer às normas de higienc e prevençào de acidentes. no sentido de

garantir a salubridade e segurança no canteiro de obras e serviçosl

h. Quando, por motivo de lorça maior. houver necessidade d!' aPlicaçào de rnatcrial

"similar" ao especificado. submeter. previamente e por escrito à FISCALIZ^ÇÀO. a

pretendida substituição:

i. Reparar. corrigir, rentover. reconstruir ou substituir. total ou palcialnlente. os defeitos ou

incorreçôes verificadas nas obras ou serviços. resultantes de cxectrção irregtrlar. do

enrp|cgo de mal.eriris inatlcquailos ou nào corrcspondenles às e cilrcaçires

CLÁUSULA DIiCIM,\ S[X'TA . D.A ÍIISCALIZAÇÃO

A FISCALIZAÇÀO da execução clas otrras c scrviços scrti t'eita por engenheiro designado. de lornta a

làzer crrnrprir rigolosanrcnte os tlctalhes exccutivos. as especiÍicaçires. os praros. c as disposições do

ll

oh.

cc.

tl

c.

i;14:ii: r, :: .aa:ra!,i-i :i

Autenticação Oigital

Selo Oig[al dê Fi*l@Éô Ípo Nomd C: AHÊ37317-SÉTB:
válor Torál dô aro R3423*Üo,rto q u.a* ao 

"ro "n: 
hilp.r/..lodblrllrjpbJu..bt

808151 Oata:2710f12014

('0ntlillo

I
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PT .FOLHA tf c, )
PROQESS1 9r't tÇrl2ooq
MOOALIDADE

YISÍO:
CLÁUSULA I)ECIIVIA SITIIlIA. DO IIECEI]IIVIENTO DOS SEITVI

I Concluídos os serviços. após comunicação ftrrmal por rscrito do adimplenrento
total da conclusão pelo conrarado. a Secretaria da InÍl?cstrutura procedcrá ao

recebinrento provisôrio do objeto. pela FISCALIZAÇÀO. mediante rcnno
circunstanciado. assinado pelas partes en até l5 (quinze) dias da comunicaçào cscrilâ
ao contratâdo.

CLAUSULA VIGESIMA OTTAVA - DO FOITo

Fica eleito o foro da cidade de TERESINA (Pl). como o único conlpetente para dirimir quaisquer

dúvidas ou questões oriundas desle Contraio.

Ii. para Í'irmeza c validade de tudo o que ficou dito c aqui estipulado. lavrou-:c o prcscnlc instrulrlcnto.

em 02 (duas) r,ias. que depois de lido e achado conÍ'ornre. vai assinado pelas partes. a tudo presenlcs.

Tcresina (Pl). 0l dc abril dc l0l7 ô{'Pv
-l

\IC oNTRUÇÕES ASSI'SSoRI,A EIRELI - EPP
CONTIT,\T,.\NTI

cN PJ 07.3{J.582/0001 -58

AllÀLI,lO rt i\RA .IO C ON'l'll.tITOIL\ L _ )ID
CO NTITATADA

CNP.I 25. I Íl(r. I 62i0001-97

:rif. i,ilnF<: :r.rr ri! r,irr..ri.' ,rsr:L:J
Í_.rÊô.J/-h.,

:*{:;"rciaà,§,;#. Hr 13391

@6@Ô.qú45u

sêlo Digir.l d. Fis.áliaçào npo Ndtulcr AHE378I6-4RHV:
vdd Íotar óo Á!o: Rl 4 23à*eonn6 6 d.<te do ío.m: hr9lJ,..lodrCüaüjpàJú.-br

51
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CONFEA/CREA-PI
Conselho nêgionâl do ErEoniária e AgÍonomra do Práur
ABÍ. Ând!Éo d. F..poubttld..l. Íaêôtc, , rôt F.d.r.t tl. 6406Íi

VíSÍO:

TADO

AIBON NEY DA SILVA SOARES

LLO DO PBÔ
Ío Civil. Témico em

OME DO P

9021620,3
ARÍEIRA CREA OAIGEM

IRRO
NTRO

IOÂDE
L ics

DEREÇO PAAA CORN

EP

S'
E

2621792

AUJO & AFAUJO CONSTRUTOBA LTDA
IS N CFEÂ

s600EÀrPr

L EMPRES^

UÁ FNANCISCO JOSE PBEIRA 293
PARÂ COBRÉSPONDENCIÂ

NTB'
IDAOE
OIVÂRAS I

E

)32313108
CONTBATANTE

CONSTB óES E ASSESSoRTA ETRELT

IVE DO CONTRATA

OEFEÇO PÂRA COHBESPONOENCIÂ FO

ONE

II
EP

DAOOS OA OBRÂ/SEBV

EFEITURA MUNICIPAL OE oEMEnvÂL LoBÀo
ONEOME OO PROPNIET nro

54 885/0001 57

PJ

!,. F Li-ri.'i i 1,.

OEREÇO OA OB A,/SE

UA FILOMENA, S/N

Inicral:lndNdual
OA ARTCLÂSSIFICA

OE AFT
nT de ObÍa ou Se,vi

EP

390-000 2r3000
ongiludcIDAOE

EMERVÂL LOBÂO

OIJANTIDADE UNlOAOENIVEL TRABALHOANVIDADE ÍÊCNICA
]ONTBÂTO.XECUCAO ldiFeESD€ ALvE|TARTA p/ FrNS DtvERsos

UMO OO CONÍFATO
SEBVIÇOS DE ENHÂFIA NA CONSTNUC D U PBC.INF NCIA\ clJÇAo

EBVI
1n4no17 A41t1012017

lÇo o FIOSALOF
214,8216 000.00

NÍIDADE
UBE DE ENGENHARIA DO PIAUI . CEPI

(2) A ÀRT é válidâ §omenlo quando quilâdá, medienle apressnlaçáo do

comprovante do pagamsnlo ou conl€ráncia no sile do cí6a
(3) A via assinadâ da aBT ÍegistÍâdâ êlglíonicamentê a paÍlí (,o 01/082014
nào será arquivada no Cíea.
(4) Â guaÍda dâ via assrnada dâ ÂFT ísglslÍada elêlÍonicâmente seíá de

rêspo;sabilidâde do proíissional e do conlÍalenle. com o obielivo de
documêÍrlâr o vinculo conlÍalual.

Odllro como vqdâd6lr.3 oE I

RIA É

I

,

(5) Uma via desta AaT devêrá Pe neceÍ no local da obra/§êNiÇo Paía
II a Çâo

ilT Íl II )

do !Çã Í!a
C I

! d
LiIâÇãoe!

OCAL E DATÀ

NAIR r,tc coNsrRRES

â vta. emilida a paíúda âíeâ íeslÍita do píoÍissionalno Sislêma cle G

o CBEA.PI(SIGEC). lâz prova do Êsgrstío de§lâ ABT perânle ieÍcêtros. sêm

iro da apÍesênlaçáo da uá orrginal, ou cópie aulànlicâ no prázo

lábelecdo pelâ leqi§lação vg€nl6

(1) O boleto Bancáno ÍeteÍenle a êslâ Arl
OBSERV

NÊY OA SILV
01

A autenticidade da ART deverá ser

confirmada no site do CREA-PI

(www.crea-Pi.org.br)

DEMEHVAL LoBÂo 29 de
Selembro de 2017

nselho Fegioralde Engênharia e Âgronomla do Piaui
T - AnôlaÉo de Rêsponsabildade TêcÍÍca ' Lei Federal N" 6 49617

lêcnrcâs dâ ABNT.
dez6mbro dê 2004

il

li " vra tsstoNÀLl{ 'via CONTFATAN I3'vla OB FVLÇOI
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D&AOONSTRUTORALTEA

CAL DE SER\/iÇCS
SESIE_A

PM .FOLH Atf ,) Lt

PROCESSO

MODALIOADE

VISTO:
ARAUJO & ARAUJO CONSTRUTORA LTDA - ME

R.t? ='at:::tscu icse Pere:ri: 29.:. Ct|irc
:.: ,.: :..-i;il;!. F.:nr: ,96; g 94.!i_ct!::, . l,...tsi1ii15 _ 2;21111

(:NP J 25.18í.i..162/0001-97 . C.M.C.
I :, r.i Iíl SOBIiÊ: Sr:R,,/lÇOS NCTA FtS

íJU.'\LOUEH NA UREZ.I\

Er,r .Rsa,*--c-.1lai§. _6 sAÍiE- rsr--' -c rI r_,
:8" 57 !4í:Ç*cC,.Q cioaoe:-flf,ry56§$, -
.t ín pJ iMF) C] ;.16 S.§?,/<CoJ-AB rnsc Esr N,,

'...'..:r:.'., :a Ci- a,rr. PRiSTAÇÃO DE SERvrÇO

iir:rtrt cia Frrma A\

C,lndrca(, ue Pagamento.__ _-

iUANT

ft

CoNrSlq! çôÊ5 ASst -§scR\ r\> çt aeLl E
Bairro.

Esrado: §L Fone

t,l c

I.JNITARIO

Xlrvc{: i

8z-srsi.-g+4

i

I

t
Data da Emissào rta lora O !- i a Ú:- izo!?

PREÇOS

TOTÁL

$5-§gÉ',9

VALOR DOS SERVIÇOS rs 563.656 ,qiCITORA E GRAFICÂ

'1 1.:, ?r.i 0001.4i

INoEPÉNoENCIA LToÂ . Rua Firmino
Cenlrri .Tcresrn6 ?i:ir,, CII'.,
hsc :sl r-r l0: 3-i.1 ar,ra.. , ..\3.:ia: r:

j i:: :! r.i Sc'r.i .. .. ü0!1 3 00230 Aui N'005,20i6
,l\i DE:oIVARAS. Pl 'En' 2a-08.2016-V.lidadc 3 a6os

i

I

I

i
i

I

1

I

I

I

i

V/1LOR TOTAL DESTA NOTÂ s5e3tft, q

UN ID

\)n

ÊSPECIFICAÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

E-§-L---É pr 
-DlM[fu

§:- :-.r

J&\-\-s.r_

L r..^4 CRt!$
PC.nlru r-( IÂ l-r

Pr

I

I

I

I

s'

s.t O{íát d6.istcrça llro r{o.nÉl C'AuÉ37314. G2Í)_ v'rd lôr'ldô Ào: F§ 4r3
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REPúBLlcA FEDERATTVa oo BRASIL
ESTADO DA PARA|BA

caRTóRto azEvÊoo BAsros
FUNOADO EM í 868

pRtMEtRo REGtsrRo ctvtL DE NASCtMENTo E óBtÍos Ê pRtv-AÍtvo DE casaMENTos, tNÍÉRDtÇó
JOAO PESSOA

MODALIDADE

VISTO:

ES E TUTELAS OA COIúARCA DE

Av. Epitácjo Pessoa, 1145 BairÍo dos Estados 5803G00, Joáo Pessoa PB
Íel.: (83) 3244-UU t F ax. (Aq 324+548/.

http:/fu/ww.azevedobastos.nol.bÍ
E-mail: cártorio@azevedobastos.nol.br

DECLARAÇÃO DE SERVIçO DE AUTENÍICAçÃO DIGITAL

O Bel. VálbeÍ Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Regislro Civil de Nascimentos e Ôbitos e Privativo de Casamenlos. lnterdições e
Tútelas com atribuiÉo de autenticar e reconhecer Íirmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos Íns de direito que, o documento em anexo identiíicado individualmente em cada Código de Autenticação Dígital'ou na
reíeíida sequência. foi autenlicados de acordo com as Legislaçóes e normas vigenles'.

OECLARO âinda que. para garantir lransparêncla e segurança juridica de lodos os atos oriundos dos respectivos serviÇos de Nolas e Registros do
Estado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Jusliç3 editou o Provimento CGJPB N" 003/2014, determinando a inserçáo de um código em todos os
alos notoÍiais e íegistrâis, assim. cada Selo Digilal de Fiscalizâção Extrajudacial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: 48C12345-
XíX2) e dessa foÍma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser conÍirmada e veriÍlcada tantas vezes quanto for necessário
alravés do site do Tribunalde Jústiça do Estado da Pâralba, endereço hltp://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digilaU

A aulenticaÉo digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empíesa OAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI
tinha possê de um documenlo com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenlicada, sendo da empresa DAVID ALVES OE
ARAUJO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva. pela idoneidade do documento âprêsentado â estê Cârtórjo.

Esta DECLARAÇÁO foi emitida em 27l07/201E 1O:17:22 (hora local) através do sislema de autenlicaÉo digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1ô. 10ô e seus §§ 1ô e 2ô da MP 220012001 , como lâmbém, o documenlo êletrônico aLrtenticado contendo o CertiÍlcado Digilâl do
titular do CaÍtório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente â empresa DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI ou ao Cartório pelo endeíeço
de e-ma,l aulentica@azevedobaslos.nol.bÍ

Para infoÍmações mais detalhadas deste ato, acesse o sile E!1pl/êlllllgúâl.azevedobaslos not.bí e informe o Código de Consulta desta
Declaraçào.

Código de Consulta desta Osclaração: 1039443

A consulta desta DeclaraÉo estaíá disponível em nosso site até 27107/2019 0E:27:15 (hora local).

'Código dê Autenticação Dlgltal: 88122707180815100497-1 a 88122707180815100497-8
,Legislaçôes Vigontos: Lei Federal n" 8.935/94, Lei FedeÍal n" 10.406/2002, Medida Provisória n'220012001, Lei Federal no 13.105i2015, Lei
Esladual n" 8.72112008. Lei Estadual no 10.132/20'13 e Provimento CGJ N" 003/2014.
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'iL,PR}CESS} 90/o1) ?ooq
MODALIDAOE

VISTO:

"@sERVtÇo púBLlco FEoERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOI\,íIA DO PIAUi

Certidão: 122989

CERTIOÃO DE ACERVO TÉCNICO
: 122989 PÍotocolo: PRO-oí 001 327120.18 Data Emissão: 08/03/í916:

mos que o Profissional abalxo indicado, registrou neste Conselho Regional, em cumprimento às
içôes da Lei no 6.496, de 7 de dezembro de 1977, a(s) Anotação(ões) de Responsabitidade(s)
(s) - ART(s), constante(s) da Presente CERTIDÃO

o

bra(s) e/ou serviço(s) relacionado(s), conforme des

NAIRON NEY DA SILVA SOARES
ro Nacional: 1902162013XXXX

01946127329
Engenheiro Civil

Atribuição: ÀRT. r'DA LEr FEoERAL N. s.194. DE 24 DE DEZEMBRo DE 1966. E aRT. 7" coMBrNÀDo cor,1
aRT. 25 OA RESOLUÇAO N" 218. DE 29 DE JUNHO OE 1973. OO CONFEA (CONSOLTDAO^S
coNFoRME RESoLUÇÀo No 1.018. DE 14 oE ÀGosro oE 2013. oo coNFEA).

Técnico em Aqropecuária

AtÍibuiÉo: FUNDAMENÍo No ARrGo 6ô oo DEcREÍo Nô 90.922/45. r.loorFrcAoo pELo oEcREÍo N'
4.560/02 E ARTIGO 70 OO DECRÉÍO NO 90,922/85. OE CONFOÍMIOADE COIú O PARAGRAFO UNICO
DO ÂRTtGÔ 84 0A LEt 5.r94/66.

Anotâçóes de Responsabilidades Técnicas ' ARTs

, tendo sido cgr,nprovada a execuçáo e conclusáo
criçàolôefaixo.

CPF:
Títulos

ART:

RegistÍada em:

Baixada em:

Endereço da Obra:

Proprietáíio:

Empresa:

Contratante:

00019021620135013917

09/09/16 00:00

2811 1i 16 00:00

RUA ELTAS SANTOS 640 - SANTA lNÊS DEMERVAL LOBÃO-PI 64390-000 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO

ARAUJO & ARAUJO CONSTRUÍORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEIllERVAL LOBAO

Descrição:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DE UMA UNIDADE ESCOLAR COI\"I MADEIRA SERRADA

AtividqslCs

Atividade Tecnica

Nivel de Atuaçáo:

Serviço:

Quantidade:

ART:

Registrada em:

Baixada em:

Endereço da Obra

Proprietário:
EmpÍesa:

Conlratante:

REFORMA

ATUACAO

ESCOLA

1.0000 UNI DES

00019021ô201 35016817

22101118 00:00

07/03/18 00:00

RUA CURRALINHO 180 - SÃO LUIZ ALTOS-PI 64290'00

RECANTO DOS ALTOS SPE LTDA

DAVID ALVES DE ARAUJO - EIRELI - I\,4E

RECANTO DOS ALTOS SPE LTDA

bu
Descrição

Pracá Demoslên€s Avelino, í 767 _ Cenlro _ Tsresina/Pl _ 000'100' Teleíone: (86)2107-9292

lmpresso êm: 08/032018 Operador: EULALIA SOUSA OE SENA ROSA SILVA
Página 'l de 3
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PROCÉSSO )/:,/ 4r 3 / : L.a
MODALIOADE

VISTO:

PM .FOLHAN' ,))?

,/

sERVtÇo púBLtco FEDERAL
coNSELHo REGtoNAL DE ENGENHARTA E AGRoNotvltA Do ptAUi

Certidão: 122989
NTAÇÀo DE 6.000,00 METRoS ouADRADos DE cALçAMENTos E coNSTRUÇÃo DAS SARJETAS Etu1
AS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS ALTOS,

Atividades
EXECUCAO

ATUACAO

PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS

6000.0000 Unidade:

00019021620135015217

06/03/17 00:00
19/01/18 00:00
AVENIDA PAORE JOAOUIM NONATO 132 - CENTRO DEI.IERVAL LOBÃO-PI
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO.PI

ARAUJO & ARAUJO CONSTRUTORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEI,lERVAL LOBÃO-PI

Descrição:
CONSIRUÇÁO DE UM MURO DE ARRIMO PARA CONTENÇÃO OO ATERRO DE UMA CRECHE

Atividades_

Alividade Tecnica

Nivel de AtuaÇão:

Serviço:

Quantidade: Unidade UNIDADES

Registrada em:

Baixada em:

Enderêço da Obra

Proprietário:

Empresa:
Contratante:

EXECUCAO
ATUACAO

ESCOLA

1.0000

ART:

Registrada em:

Baixada em:

Endereço da Obra

Proprielário:

Empresa:

ContÍatante:

00019021620135014017

21i09/16 00:00

28/ l1/16 00:00

LOCALIDAOE TABOQUINHA OOO . ZONA RURAL CAXINGO.PI U228-OOO o
PREFEITURÂ MUNICIPAL DÉ CAXINGÓ

ARAUJO & ARAUJO CONSTRUTORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Oescrição:
AMPLIÁÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NA LOCALIDADE TABOOUINHA

Alividades
Atividade Tecnica

Nível de Atuação:

Serviço:
Quantidade:

AMPLIAÇÃO

ATUACAO

ESCOLA
1.0000 Unidade UNIDADES

,l

prâc? Demoslenes Avêlino, 1767 - CenÍo . TêÍesina/Pl ' &.000_100
Telêíone (8ô)2107-9292

lmpresso em: 08/03/2018 Opeíador: EULALIA SOUSA OE SENA ROSA SILVA
Páqinâ 2 de 3
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o da Obra

tário:

tuláli;5ou Rosa 5ilva
Gerência da 0ívisão de ART

Portaria Ne 026/2018

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUi

Cerlidão: 122989

00019021620135016917

24101/18 00:00

29/01/í8 00:00

RUA FILOMENA S/N - VILA FILOMENA DE|\4ERVAL LOBÃO-pt 64390-000 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO
DAVID ALVES DE ARAUJO . EIRELI - ME

MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORTA ETRELT

o
EXECUÇÃO DE 30% DOS SERVIÇoS DE ENGENHARIA NA CoNSIRUÇÁo DE UMA cREcHE PRo-INFÁNcIA

Atividades
Atividade Tecnica: EXECUCAO
Nivel de Atuação: ATUACAO
ServiÇo: EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS

Ouantidade: 1.0000 Unidade: CONTRATO

E nada mâis tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO - CAT,
ficando averbadas do conteúdo da declaração ou atestado, quanto houver, utilizado como documento hábil
para comprovação de execução do serviço, que passa a integrar o corpo desta certidão, somente as
atividades desenvolvidas condizentes com as atribuições do profissional detentor do Acervo Técnico.

)l
'.',-l

PíaçB Demoslenes Avelino, 1767 _ C€nlro _ Terosina/Pl - 9 000_100

T6leíone: (86)2 I 07'9292
lmprosso em: 08/032018 OpeÍador: EULALIA SOUSA DÊ SENA ROSA SILVA
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