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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO 

09 de Maio de 2016 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2016 
PROCESSO Nº 020/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2016 
INSTRUMENTO: Constitui objeto desta licitação a 
Aquisição por maior desconto de Pecas 
Automotivas, o percentual de desconto é 
referente a tabela da concessionária com peças 
original ou genuína e Contratação de Serviços 
Mecânicos, destinados a manutenção, 
funcionamento e consumo deste Município e 
diversas Secretarias, descrito(s) e 
especificado(s) no ANEXO I – Termo da 
Referência. 
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, 
Estado da Paraíba 
JOSÉ LAÉRCIO ALVES - ME, CNPJ Nº 
02.714.801/0001-44  
Valor: R$ 285.180,00 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO 
MIL CENTO E OITENTA REAIS). 
OBJETO: Constitui objeto desta licitação a 
Aquisição por maior desconto de Pecas 
Automotivas, o percentual de desconto é 
referente a tabela da concessionária com peças 
original ou genuína e Contratação de Serviços 
Mecânicos, destinados a manutenção, 
funcionamento e consumo deste Município e 
diversas Secretarias, descrito(s) e 
especificado(s) no ANEXO I – Termo da 
Referência, Correspondente (s) ao (s) item (ns) 

vencedor (es) da proposta apresentada pelo 
CONTRATADO. 
RECURSOS: Importa o presente instrumento no 
valor global da licitação de 285.180,00 
(duzentos e oitenta e cinco mil cento e oitenta 
reais), correndo a despesa à seguinte Função 
Programática 3.3.90.30 
VIGÊNCIA: A partir da data de assinatura, até 
31/12/2016 
SIGNATÁRIOS 
ANDRE PEDROSA ALVES 
Prefeitura Municipal Carrapateira, PB 
Contratante 
JOSÉ LAÉRCIO ALVES - ME  
Contratado(a) 
 

EXTRATO DE CONTRATO 

09 de Maio de 2016 
CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2016 
PROCESSO Nº 021/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2016 
INSTRUMENTO: Contrato para contratação de 
empresa ou pessoa física para Locação de 
veículos utilitários, acoplados com bancadas e 
capota, destinados ao Transporte Escolar deste 
município com motorista, combustível e 
manutenção veículo e todas as obrigações: 
trabalhista, fiscais e com o veículo por conta 
do contratado, conforme especificações 
constantes no termo de referencia, que integra 
este edital como anexo I, conforme 
especificações constantes no Edital. 
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, 
Estado da Paraíba, vencedores: 
VALSON GALDINO PEDROSA CPF: 000.921.814-90, 
VALOR: R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 
OBJETO: contratação de empresa ou pessoa física 
para Locação de veículos utilitários, acoplados 
com bancadas e capota, destinados ao Transporte 
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Escolar deste município com motorista, 
combustível e manutenção veículo e todas as 
obrigações: trabalhista, fiscais e com o veículo 
por conta do contratado, conforme especificações 
constantes no termo de referencia, que integra 
este edital como anexo I., Correspondente (s) ao 
(s) item (ns) vencedor (es) da proposta 
apresentada pelo CONTRATADO. 
RECURSOS: Importa o presente instrumento no 
valor global do contrato de R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais), correndo a despesa à seguinte Função 
Programática 3.3.90.36 E 3.3.90.39  
VIGÊNCIA: A partir da data de assinatura, até 
31/12/2016 
SIGNATÁRIOS 
ANDRE PEDROSA ALVES 
Prefeitura Municipal Carrapateira, PB 
Contratante 
VALSON GALDINO PEDROSA  
Contratado(a) 

EXTRATO DE CONTRATO 

09 de Maio de 2016 
CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2016 
PROCESSO Nº 021/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2016 
INSTRUMENTO: Contrato para contratação de 
empresa ou pessoa física para Locação de 
veículos utilitários, acoplados com bancadas e 
capota, destinados ao Transporte Escolar deste 
município com motorista, combustível e 
manutenção veículo e todas as obrigações: 
trabalhista, fiscais e com o veículo por conta 
do contratado, conforme especificações 
constantes no termo de referencia, que integra 
este edital como anexo I, conforme 
especificações constantes no Edital. 
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, 
Estado da Paraíba, vencedores: 
FRANCISCO DAILTON DE SOUSA LINS CPF: 
486.893.514-34, VALOR: R$ 16.320,00 (dezesseis 
mil trezentos e vinte reais). 
OBJETO: contratação de empresa ou pessoa física 
para Locação de veículos utilitários, acoplados 
com bancadas e capota, destinados ao Transporte 
Escolar deste município com motorista, 
combustível e manutenção veículo e todas as 
obrigações: trabalhista, fiscais e com o veículo 
por conta do contratado, conforme especificações 
constantes no termo de referencia, que integra 
este edital como anexo I., Correspondente (s) ao 
(s) item (ns) vencedor (es) da proposta 
apresentada pelo CONTRATADO. 
RECURSOS: Importa o presente instrumento no 
valor global da licitação de R$ 16.320,00 
(dezesseis mil trezentos e vinte reais), 
correndo a despesa à seguinte Função 
Programática 3.3.90.36 E 3.3.90.39  
VIGÊNCIA: A partir da data de assinatura, até 
31/12/2016 
SIGNATÁRIOS 
ANDRE PEDROSA ALVES 
Prefeitura Municipal Carrapateira, PB 
Contratante 
FRANCISCO DAILTON DE SOUSA LINS  
Contratado(a) 
 
 

 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO 

 
09 de Maio de 2016 
CONTRATO ADMINISTRATIVO 020/2016 
PROCESSO Nº 021/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2016 
INSTRUMENTO: Contrato para contratação de 
empresa ou pessoa física para Locação de 
veículos utilitários, acoplados com bancadas e 
capota, destinados ao Transporte Escolar deste 
município com motorista, combustível e 
manutenção veículo e todas as obrigações: 
trabalhista, fiscais e com o veículo por conta 
do contratado, conforme especificações 
constantes no termo de referencia, que integra 
este edital como anexo I, conforme 
especificações constantes no Edital. 
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, 
Estado da Paraíba, vencedores: 
VANDERLEI BATISTA BEZERRA CPF: 779.031.615-04, 
VALOR R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).  
OBJETO: contratação de empresa ou pessoa física 
para Locação de veículos utilitários, acoplados 
com bancadas e capota, destinados ao Transporte 
Escolar deste município com motorista, 
combustível e manutenção veículo e todas as 
obrigações: trabalhista, fiscais e com o veículo 
por conta do contratado, conforme especificações 
constantes no termo de referencia, que integra 
este edital como anexo I., Correspondente (s) ao 
(s) item (ns) vencedor (es) da proposta 
apresentada pelo CONTRATADO. 
RECURSOS: Importa o presente instrumento no 
valor global do Contrato de R$ 16.000,00 
(dezesseis mil reais), correndo a despesa à 
seguinte Função Programática 3.3.90.36 e 
3.3.90.39  
VIGÊNCIA: A partir da data de assinatura, até 
31/12/2016 
SIGNATÁRIOS 
ANDRE PEDROSA ALVES 
Prefeitura Municipal Carrapateira, PB 
Contratante 
VANDERLEI BATISTA BEZERRA  
Contratado(a) 

 
 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

 

09 de Maio de 2016 
CONTRATO ADMINISTRATIVO 021/2016 
PROCESSO Nº 021/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2016 
INSTRUMENTO: Contrato para contratação de 
empresa ou pessoa física para Locação de 
veículos utilitários, acoplados com bancadas e 
capota, destinados ao Transporte Escolar deste 
município com motorista, combustível e 
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manutenção veículo e todas as obrigações: 
trabalhista, fiscais e com o veículo por conta 
do contratado, conforme especificações 
constantes no termo de referencia, que integra 
este edital como anexo I, conforme 
especificações constantes no Edital. 
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, 
Estado da Paraíba, vencedores: 
FRANCISCO TAVARES CPF: 282.096.158-40, VALOR: R$ 
18.880,00 (dezoito mil oitocentos e oitenta 
reais). 
OBJETO: contratação de empresa ou pessoa física 
para Locação de veículos utilitários, acoplados 
com bancadas e capota, destinados ao Transporte 
Escolar deste município com motorista, 
combustível e manutenção veículo e todas as 
obrigações: trabalhista, fiscais e com o veículo 
por conta do contratado, conforme especificações 
constantes no termo de referencia, que integra 
este edital como anexo I., Correspondente (s) ao 
(s) item (ns) vencedor (es) da proposta 
apresentada pelo CONTRATADO. 
RECURSOS: Importa o presente instrumento no 
valor global do Contrato de R$ 18.880,00 
(dezoito mil oitocentos e oitenta reais), 
correndo a despesa à seguinte Função 
Programática 3.3.90.36 E 3.3.90.39  
VIGÊNCIA: A partir da data de assinatura, até 
31/12/2016 
SIGNATÁRIOS 
ANDRE PEDROSA ALVES 
Prefeitura Municipal Carrapateira, PB 
Contratante 
FRANCISCO TAVARES  
Contratado(a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


