
                
 

 

CNPJ (MF) nº 06.554.398/0001-94 
Avenida Getúlio Vargas, 163, Centro 

CEP 64.910-000 / Santa Luz – PI 
E-mail: pmunicipalsantalz@outlook.com 

PROCEDIMENTO DE DISPENSA Nº 002/2019 
OBJETO: Prestação de Serviços de elaboração de projeto executivo de serviços de pavimentação em 
paralelepípedo de vias públicas, no povoado Catuabal e Cajazeiras, no Município Santa Luz do 
município de Santa Luz. 
 
ASSUNTO: Ratificação e celebração de contrato.  
DATA: 27/03/2019. 
Ratifico a orientação técnica da Comissão Permanente de Licitações e determino a contratação da 

CAIO CESAR DA FONSECA BENVINDO EPP, (CNJP/MF sob o nº 19.964.270/0001-40), para a 

prestação dos citados serviços, será pago o valor global de 12.935,43 (doze mil novecentos e trinta e 

cinco reais e quarenta e três centavos) sendo, Povoado Cajazeiras R$ 6.286,81 (seis mil duzentos e 

oitenta e seis reais e oitenta e um centavos) e Povoado Catuabal R$ 6.648,62 (seis mil seiscentos e 

quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos). 

Publique-se. 
__________________________________________ 

Cidelton da Cunha Pinheiro 
Prefeito Municipal 

EXTRATO CONTRATO Nº 002/2019-DISP-CPL 
Referente a dispensa de licitação de nº 002/2019 

 
CONTRATANTE: Município  de Santa Luz– Piauí 

CONTRATADA: CAIO CESAR DA FONSECA BENVINDO EPP, (CNJP/MF sob o nº 19.964.270/0001-40),  

OBJETO: Prestação de Serviços de elaboração de projeto executivo de serviços de pavimentação em 

paralelepípedo de vias públicas, no povoado Catuabal e Cajazeiras, no Município Santa Luz do 

município de Santa Luz. 

RECURSOS FINANCEIROS: PRÓPRIO e convênio firmado com a CODEVASF, , no elemento de despesa 

449051 – Obras e Instalações. 

VALOR TOTAL: para a prestação dos citados serviços, será pago o valor global de 12.935,43 (doze mil 

novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos) sendo, Povoado Cajazeiras R$ 6.286,81 

(seis mil duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos) e Povoado Catuabal R$ 6.648,62 

(seis mil seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos). 

VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2019 

DATA DA ASSINATURA: 27/03/2019. 


