
ESTADO DA PARÂÍBA
PREFETTUM NU TCIPAL DE DUAS ESTRADAS

co lssÀo pERr.laNEr{TE DE LICITAçÀO

EDITAL DE LEILÃO IiIg 
^OOOT|2O2I

Modalidade: 0n-line e Presencial
Data: 18 de Agosto de 2621
Horário: 10h
P.ocesso Leilão ne OA@7/2O21

A Comissão Especial de Lêllão da Pnefeitura Municipal de Duas Estrêdas, Estado da panaÍba,
juntamente com o Sr. Vinicius Vidal Lacerda, Leiloeiro Público Oficial, JU(EP 076/2OtA,
através das Portarias Municipais ne O97 /2O27 e O98/2027, por ordem da Senhora prefeita,
torna púb1ico, que será reallzada licitação púb1ica, na Ínodalidade, Leilão, às 1Oh, do dia
18 de Agosto de 2O2L, na Sede da pnefeitura Municipal de Duas Estradas, localizada na Rua
do Cooércio, ne 23, Centno, Duas Estradas - PB. 0 leilão acontecerá na modalidade
presencial e online, através do site r . trl lti.-!t:!,rl
Observação: Seguindo a reconendação da OÍ'tS (Organização Ê1undiaI de Saúdê) e de decretos
estadual e municipal, será obrigatório o uso de máscaras e dj.stanciamênto êiltre os
participantes para evitar aglomêrâções e disponibilizaremos material de higiêne prêvêntiva
para evitar contamínação do covid-19.

A presente licitação reger-se-á pe-Las normas e dispositÍvos da Lêi Fedênal ne 8.6;6/93, de
21 de junho de 1993, atualizadas pelas Leis ne 8,881 óe Oa.O6.94 e ne 9.648, de 27.O5.99,
devendo os interessados obter informações junto à Comissão Permanente de Licitação, que
atenderá dlariamente nos dias úteis de O8h00min às 13hoamin, na Sede da Prefeitura
Municipal, ou com o Leiloei.o Oficial, através do tele+one: (a3) 998L6-0577, ou e-ma11:
, ir '' r'iii, I I .. ' 

i --.

1 - DO OB]ETO
1..1 - constitui objeto do prêsente Lêi1ão: Alienação para a vênda de bens inservivêis à

PREFEfTURA DE MUNICIPAL DE DUAS ESTRÁDAS/PB, descrita no ANEXO I deste Edital, no estado êm

que sê encontram, observados os valores mÍnimos confonme a avaliação realizada.

2- CONDIçôES PARA PARTICIPAçÃO
2.1 - Poderão particlpar do Leilão pessoas físicas, maiores de idade ou emancipadas, na
forma da lei, e pessoas jurídicas r€gularmente constituÍdas.
2.2 - Para poder ofertar fances, os interessados deverão se cadastrar prevlamente (em até
72 horas antes do 1eiIão) no site ,.,,1.i ttil.rr-lii ir r::u...', e enviar os seguintes docuflentos:
a) Pessoa Física: céduIa de Identidade, cPF, cNH ou outro documento de identificaçào

ofici"al, e comprovante de endereço atualizado em nome do interessado.
b) Pessoa lurÍdica: CNPI, Contrato Social, e sua úftima alteração, conforme o caso, e
documentos de identificação do seu representante 1egal,
c) Os documentos acima descritos tambéfi poderão ser enviados através do site e pelos e-
mails: .-,'r::ri-i.,r. : . ,: rat ,il: e r'- r .:1., 1 ul:-,.!;.i :,1., .. Ia,t.
d) os dêdas cadastrais serão conferidos pelo leiloeiro e sua equipe. Caso necessário,
poderá ser exigido documentação complemêntar e rêconhecimento de firma, inclusive.
e) É obrigãção do intêressado infor,nar telefone vá1ido para conÍirmação de cadastro, sob
pena de não aprovação" os cadastros incompfetos ou que não puderem ser confirmados serão
rêieitados.

3 - DA vrSITÀçÃO DOS BEr,rS

3.1 - No intuito de mltigar a proliferação do SARS-CoV2 (coronavírus), com o consequente
aumento dos casos da CoVID-19, a visitaÇão do bem a ser leiloado será realizada somente nos
dias 15 e 16 de agosto de 2021, mediante ãgendamento prévio através do telefone (83) 99163-
8778 ou (83) 99323 -7629 (Comissão Especial de Leilão).
3,1.1 - Os bens estarão disponíveis para visitação no seguinte endereço:
Fnancisco de assis, saida para Lagoa de Dentro - PB.

Posto São

3.2 - São obrigatónios, por parte dos visitantes, o uso de máscara individ
preservação de distanciamênto social entre os panentes, evitando-se agfomerações.



3,3 - Não serão admitidês visitas fora dos dias e horários agendados,
).4 - É admitida, exclusivamente, a avaliaÇão visual do lote, sendo vedâdos quaisquer
outros procedimentos como manuseio, experimentôção e retirada de peças a título de
"amo5tra".
3.5 - O acesso ao Local de visitação somente será franqueado após a apresentação de
identificãção e mediante registro de êntrada, confonme o caso.

4 - OÂS OTSPOSTçõEs CERATS

4.1 - 05 bens serão alienados no 1ocâl e no estado em que se enconttam, podendo apresentar
falta de peças ou componentes, ferrugem e corrosão, inclusive na numeração do chassi, os
quais se pressupõem conhecidos pelos licitantes po. ocasião do Leilão, não se
nesponsabilizando o comitente, bem como o Leiloeiro, peta qualidade, vÍcios e/ou defeitos
ocultos, sem que lhes caibafi quâisquer direltos ou re.famações judicials e/au
extrajudiciais.
4-2 - O Leilão será realizado de fonma p resencial/online - A duração do leilão fica.á a
critério do Leiloeiro Oficial e terá o tempo necessário para que todos que desejarem tenha
oportunidade de oferecerem seus lances.
4.3 - As despesas com Impostos coío ICmS, por exemplo, emissão de nota fiscal, retirada do
veícuIo, rema.cação de chassi (caso nêcessário), tnansporte, manuseio, recursos hunanos,
carregamento e mão de obra dos bens adquiridos no Leilão, correrão por conta e risco do
arrematante, assim como as despesas necessárias à transferênciâ de sua propriedade junto
aos órgãos competentês.
4.4 - Não sená adnitida nesta licitação a participação de servidores da PREFEITURA DE

MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS/PB. Da mesma fonma, estarão lmpossibilitadas de participar as
pessoas +ísicas e juridicas que estiverem impedidas de licitar com a Administração Pública.
4.5 - Êm pnincÍpio, não será permitida a arrematação de bens por valores inferiores aos da
avaliação estabelecida pela Comissão de Leilão, cabendo a esta, eventual decisão.

5 - DÂ FORIiIA DE PA6AI{ENTO:
5,1 - Os fotes arrematados deverão ser pagos ao da seguinte formã:
5.1-7 - 7OA% (cem por cento) do lance ate o terceiro dla úti1 após a realização do 1ei]ão,
através de TED - Transferência Eletrónica Disponíve1, DOC - Documento de Ordem de Crédito
ou depósito bancánio na conta da PREFEITURA DE MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS/PB, Agência:
2235-7, Conta Corrente: 7O.097-9, Banco do Brasil.
5.1.2 - A1ém do valor do lance, deverá ser feito o pagamento de 5% (cinco por.cento) a

tÍtulo de comissão ao leiloeiro, e taxa administrativa de 5% (cinco por cento).
5.7.3 - Â Emissão de otas Fj.scais avulsas (Ic s), documeÍto in?rescindível para
transferência, será de responsabilidade do ariematanteJ isentando a Prefeitura I'lunicipal de
DUAS ESTRADAS-PB e o Leiloeiro Oficial de qualquer ônus sobre a mesma.
5.2 - O pagamento não efetuado até o prazo estabelecido sujeitará o arrematante faltoso às
penas da lei, ocorrendo à declaração de inadimplência, denúncia criminal e a execução
judicial contFa o mesmo.
5.3 - Em caso de desistência da ãrrematação e/ou inadlmplência o Iicitante estará sujeito à

Íru1ta de 20% (vinte por cento) sobre o lance ÍinaI dado, alén da perda do valor da comissào
do leiloelro e demais taxas e impostos que houvenem sido pagos. 01ote que houver sofrido
desistência poderá ser adjudicado ao 2s colocado, a critério da PRÉFÉITURA DE MUNICIPAL DE

DUAS ESTMDAS/PB.
5.4 - Os compnovantes de pagamento deverão ser enviados para o leiloeino através do
aplicativo "whatsapp", através do número (83) 99a76-o577 , e pelos e-flails;
!qll!l.!í! !.it.r.:.t:.:1- - r-, ir' ou I i I r: r l,,..il',ji,:,r11 i:.r.

5 - DA RETIRADA DOS BENS

6.1 - os arrematantes terão prazo de 1ô (dez) dias úteis, a contar da data de quitação dos
lances e a consequente liberação dos bens arrematados, para retirada dos mesmos. Findo o
prazo concêdido, pagarão estadla de R$ 10,00 (dez reais) pon dia, até o prazo de 30 dias.
6.2 - Ultrapassando o prazo de 30 dias, sefl a devida retirada dos bens, os arrematantes
perderão todos os valores pagos, podendo os bêns serem vendidos novanente pelo comitente.
6.f - A liberaÇão dos bens será efetuada pela co,nissão desta Autarquia, a vista dos
seguintes documentos:
a) A "Nota de venda" emitida e assinada pelo Leiloeiro oficial;
b) 0 "Termo de Entrepa ou Retirada" devidamente assinado pelo responsáve1 da entrega e pelo
recebedor.
6.4 - A Nota de venda emitida pelo Leiloeiro Oficial informaná â completa discriminação do
lote arrematado, na qual deverão constar, obrigatorianente, os seguintes dados:
do 1ote, dados do arrematante, valor da arrematação, a1ém do locaI e data do
arrenate,

rição



7 . OA I}IPUGi{AçÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECII4ENÍOS
7.L - Qualquer cidadão é parte legÍtimà pal^a impugnan o pnesente Edital por
i rregu la ridades, devendo protocolar o pedido em até 05 (cinco) dias úteis antes da data
fixada para a reafização da sessão do Leilão.
7.2 - A impugnação poderá ser realizada por forma elêtrônica, pelo e-mai1
,,.:u 1,.- r,..,!jrt]ii,, .t'1;'1,,,,.11.rrir, devendo ser dirigida ao Presidente da Comissâo de
Leilão -

7.1 - À impugnação feita tempestivamente pefo licitantê não o inpedirá de participar do
Leilão até o tránsíto em julgado da decisão a ela pertlnente,
7.4. - Caberá à Comissão de Leilão decidir sobre a impugnação no prazo de até 3 (três) dias
úteis,
7.5. - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data pana a reafização do
certame.
7.6. - Os pedidos de esclarêcimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados à Comissão de Leilão até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada pa.a
abertura da sessão pública, por meio efetrônico no endereço

7.7. - Ás lmpugnações e pedidos de esclarecimentos não possuem efeito suspensivo dos prazos
Previstos no certame.

8 - OA A ULAçÃO E REI/OCAçÀO DO LEÍLÀO
8.1 - O Pnesidente da Comissão de Leilão poderá, no interesse púb1ico, revogar o Leilão,
pancial ou totalmente, devendo, no caso de i1êgalidade, anulá-10, a qualquer momento, em

despacho fundamentado, quer de ofÍcio, quer mediante fundamentadê provocação dê terceiros.
8.2 - Na hipótese de anulação, resguardados o contraditório e a àmp1a defesa, não terá o
arrematante direito à restituição do valor pago, se houver de qualquer forma, concorrido
pard à práti(a da ilegalidade.
8-3 - Da decisão anulatória ou do ato de revogação, caberá recurso no prazo dê 05 (cinco)
dias úteis contados dê data da intimação daqueles atos, o qual deverá ser ínterposto
diretamente à PREFEITURA DE MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS /?8, pot intermédio do Presidente da
comissão de Leilão.

9 . DA ATA DO LEILÃO
9.1. Será elabonada Ata do Leilão contendo, para cada lote de bem arrêmatado,. o valor do
lance vencedor, valor pago após o ato da arremêtação e dados do arreflatante, bem como os
dêmais acontecimentos nelevantes. Da ata constarão, também, os lotes que não receberam
lances, se for o caso.
9.2. A Ata será, obrigatoriamente, assinada, pelo Leiloeiro Oficial,

10 . DISPOSIçõES FINAIS:
10.1 - A partlcipação no presente Leilão implica na aceitação integrêl e irretratável dos
termos e condiçôes deste Edital.
10.2 - A PREFEITURA DE tllntICIPAL DE DUAS ESTRADAS/PB se exime de toda responsabilidade de
eventuâis danos causados pelos usuários dos bens arrematados, bem como não ofêrecerá
garantia dos mesmos, tendo em vista senem apnegoados no estado em que se encontran.
10.3 - Íodos os participantes do 1ei1ão estanão sujeitos às penalidades previstas nos
artigos. 93 e 95 da Leí 8.666/93 e legislações posteriores até a publicação deste Edital,
7@.4 - o arrematante deverá efetuar a descaracterização e a tnansferência de pnopriedêde
dos bens adquiridos no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da retirado do lote.
10.5 - Para os casos de alienação de vejculos, a Prefeitura lirunicipal de Duas Estradas
fornecerá ao arrematante o recibo preenchido com firna neconhecida pe1ã Prefeita para a

transferência de propriedade, ficando os arnematantes nesponsáveis por todos os atos e pelo
pagamento de todas as taxas necessárias exigidas pelo órgão, INSENTANDO a Prefeitura
t4unicipal de Duas Estradas e o Leiloeino oficial de qualquer responsabilidade sobre a

mesma.
10.6 - para os casos de alienação de sucata de veícufo a BAIXÂ dos referidos lotes-junto ao
DETRAN-PB, é de intei.a responsabilidade do arrematante, ficando os mesmos nesponsáveis por
todos aos atos e pelo pagamento de todas as taxas necessárias êxigidas pelo órgão,
INSENTANDo a Prefeitura l4unicipal de Duas Estnadas e o Leiloeiro oficial de qualquer
responsabilldade sobne a mesmâ.

70.7 - O arrematante não poderá ceder perrrrutar, vender ou de alguma formà negociar o lote
anrematado, antes do pagamento e da extração da Nota de Arrematação emitida pelo Leiloeiro
oficial;
14.8 - senão dis pon ibili zada s fotos dos lotes no site do leiloeiro:
Va-le salientar que as fotos sâo meramente ilustràtivas, pois cabe aos
visitação préviê dos bens no 1oca1 indicado neste edital.



10.9 - Informações coBpLenlentares sobre o presente Edital poderão ser obtidas junto ao
Leiloeiro oficial, através do telefone/what sApp: (83) 99A16-0577, em horário comercial, ou
ê-mail: contato@vlleiloe s . com. br e v11êi1oes@êma i 1, com .

14.10 - Fica eleito o Fono dâ CoDar'câ Guarabira/PB para dirÍmir quâisquêr questõês ou
dúvidas oniundas deste Edital.

Duas Estradas - P8, 29 de lulho de 2021.

R]SONALDd-MLAÚIAS DA SILVA
Presidente da CPL



ESTAID DA PARAÍBA
PREFEITURA l,lullICXPÀL DE DUAS ESTRADÀS

COÍtTISSfu PERIIIAiIENT E DE LICITAçÃO

AT{EXO X

REUIçÃO DE BEirS

LOTE DESCRIçÃO CLASSIFICAçÃO LÂNC€ INICIAL

67
FORD/KA SE 1.O HA B - ANO/MODELO

2018,/2018 - PLACA: QSE 1877- CHASSÍ:
gBF ZH55L 3J 8279737 - RENAVAIT:

7764728767 - CdtB: ALCOOL/GASOLINA -
COR: BRANCA

RECI.JPERÁVE L R$ 21.30O,âO

g2
FIAT/TORO FREEDOII I4T D4
ANO/IMDELO: 2077/2077 - PLACA: QFU
6425 - CHASSI: 988226125HK821474 -
RENAVAN: 1779707926 - COI4B: DIESEL -
COR: BRANCA

RECUPERÁVEL RÍ s1.OO0,OO

03 WSAVEIRO . SUCATA COI'I I4OTOR

IiISERVÍVEL (SEI' DTREÍTO A
rncwENfÂcÃo)

IRRECUPERAVEL R$ r.2@,gg

VALOR TOTAL DO LAi{CE rNrCrAL, . . . . . . , , ,....... R$ 73.5OO,oO



DIÁRIO OFICIALDO MUNICÍPIO DE DUAS ESTMDAS
Criado pela Lei Municipal ne 4212000, de 21 de dezembro de 2000.

Duas Estradas/PB 3O de Julho de 2027

ESÍADO DA PÂRAIBÂ

PREFEITURA T.IUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

AVISO DE LEILÂO No 000uL/202L
A Prefeitura t'tunicipal de Duas Estnadas-PB, através da Comissão Especial de
Leilão, to.na público que será realizado Leilão Público de bêns
ínserviveis/ antiêconômicos ao município no dia 18 de âgosto 2027, às 7Oh, na
modalidade: presenciãl e online, na Sêde da Prefeitura, localizada na Rua do
Comércio - ne 23 - Centro, Centro e online, através do site wwt . vlleiloes. com. bn.
o lei1ão sená conduzido pelo Leiloeiro oficial, Sn, VinÍcius VidaI Lacenda,
devidamente matriculado na lunta Comercial da ParaÍba sob o ne f6/2o\a.

Informaçôes complementares sobre os bens e condições para participação podenão ser
obtidas no respectivo endereço, através do e-mail contato(ôvlleiloes. com. br, e com

o leiloeino pelo telefone (83) 9.9816-0577, em horário comercial.

Duas Estradas, 29 de julho de 2027.

loyce Renally Felix Nunes
Pref eita Constitucional

Rua do Comércio, 23, Centro, Duas Estradãs/PB - CEP: 58.265-000
Tel: (83) 3265 1O3O - E-mail: prefeitura@duasestradas.pb.gov.br
cNPJ: 08.787.012/0001-10
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§ orrroorer Jofu Pêssoa. Sêxt8-fêlÍa, 30 dê ,ulho de 2(}21 33

CONV(rA aos iíléressadôs pa.a continnidadc dô ccrimc abaixodesÚiIô PREGÀO PRESENCIÀL
. 026 2021, dô np. Mên.r P.eçô . crro objeto é o Srsr.rnâ de regisirô de p.eçôs p3m eveniúàl
aquis'çào de equipamerms e mohiiiário ptmÂn€nlê Dân 0i/0sr?02r às í)ghiom,n (Horário Í-@al)
No Seior de Li.iiaçõ€s da Pref.irura de Curjio. à Ru. \Ícôte Borgcs Cúrjão. 158. Ceíúo. cxÍjào
tdaiba. no lor&io de exp€diemc M aiorcs ln lbmaçõcs àravas do .-mai! .plgrúj&pbl4_gúail.com-
nohoúno das 08:00 às 12100

Gu4âô.l9 de jdho de 2021
Diêgo (;urjío Ràhôs

Pr€eoeiro

Prefeltura lunicipal
de São Josá de PlÍanhai

pREFftrtiRA tlttrNtctrAl- DE sÀo JosÉ DE prRÀ\.IIas

HOUOT (x;1("iO
PREGÂo ELEfiôNlco N' 0i$30 /202t

n"os remos do relatório inal aF.e*ntado pelo Pregciio o6cià1 e ob*Nàdo púerer da Ass§ona I ú,
dicÀ rcfccnÍe ,o PBgio elelÍô[co n" 000:i0r!: 1, que objerrv! aonrrabçã. de enr presa .spúcialiad.
pa.àÍeáliaçãode sNiços deconseriosdêequipm.nrosodontológrcosp!íâ alenderas íecessidades d
s6relaria d. Saúde de Sào Ioú de Pimü6-PBr HOMOLOGO o cor6p.ndole pruedimenb ürnãtóno
er layorderL:\lIEC SERV!ÇOS EIRELt - C\Pl n" l0l l9 076/0«r I -:lli - R$ 10.010,10. Conv&amos
§ reprewmmrt da rileridâ enuesÀ pdà rus lreo de 05 (!inc§) d'as nre1s. assinn su reslectito cô!
rÍaro [jnail:cpleojosedepiraúâsiapÀil com lnfomações: ws w.i,orslde.on,praspub]icas com br

São lo* d! P,rarlús PB.29de ]!lüo de202l
}.RA,\CISCO MINDES CÁMPiOS

Prefeirí,

Prsfeltura Munlclpal
de SeÍÍa da Ralz

SERR!. DÁ a,{iz

,§!so DE LICITAÇÃo
PREcÀo PRESENCL{L N" oool2,2o2l

ToflM píblico que faÍá Íealia ahavós do Prcgo.no Oficial e qurp. dc 
^poio. 

sediada no túso.la
i!Íâtriz 60 - Csm Serada Râ; PB. às09:00hoBdo dia l2de {Eostt)de20:1. ücnaçâoôodalidáde
Pregào PÉrn€ial do tipo reíor preço. pe: AqürirÀô pdcelâda d. Nledicemdtôs Diver$ Recu6oil
pr.vrsros no orçmerto nSsntc Fúdmenro legal: Lei Federol n'10510,102 e sublidifiúente a Ler
rederaln'8666/91: LeiComple enld r' i23/06: Decreto \'lútricrpal n' oil/ l l : e les,sLaçào peÍinente.
con$d.radÀs ú alte.ações porlenores dâs relendas nomas lnfomaFes: .o hôráno das 0? r00 as l2:00
hoÉs dos diàs úreis. m sdereço süp.acilado. Ennail cpheÍadar.,7(4hotmail.com F.dilal: §na
scrada.Àiz ph.govbr, *w tce pb gov hr

Sera da Râz - PB. 29 de lulho de 2021
ADRIANO DE MEI-O FERREIRÀ

Pregoêiío OÍciâl

PÍef êituÍa lllu nac{pal
de AÍêia

PREFE!TI]R{ MTiNtCIPÁL DE ÀREIA

tDn Dtc \('io
pRÍtc Ão E t,trRôi\,fco N' 0ixl6,]/202 1

Coú b6r .os .lemeÍlos cotrstanles do processo coftspondente e obsaâdns N disposlçõ.s da legislá-

ção dgdre, refeÍ.nre & Preeào Elet ôni.o n" 00061/2021. qüe objtti!â: -A.quisnçào de Daienais pM
s6olmpE de modú a aiends 3 necesidâdes d. Hospalai vui.ipÃl DR Hercilio Rodrigxes Arei,
PArÀDlrlDICO o seü oljeto â: ALEXSÀNDRO SA\TOS t){SI-VA EPP- R$41694,08

Arela ltr.l8 delulho de 2021

LUCÁS DACOSTA SANTOS
P.egoeiro OfitiÍl

PRIIFEITURÂ \| I]\ I('IPÀL D' ÂIT! L4

uoMoLocAÇÃo
PREcÁo ELETRoNIco it' 110{63/202I

\os leflhos do .elaróno i.âl .prestsdo pelo itegeiro O,i.ial . oirsen do pârc€r da Asesená
luiúcâ. Íefúmre ao Pr.Bão Elúiúico n' lxlo6l/201i. que ob.ti\ar 

^q!'sisçào 
de màleriâis pda

gasotdpiâ de modo á aÍender as Dec6sdldes do Hôspnal lvlúi.ipal DR. Hercilio Rodngües Areia/
PDi HOMOL(r'O o coÍ€sponddte procedioorto licitatóriD em ,ar.r dc ÀLI]XSÀNDRO SANTOS
D:\ Slll EPP- RS4l ú9408

AÍeiâ - PB !9 de Julbo d. :02 ,

NíÀRIÀ DO CÀR,I'O SANTOS
§êêr.ri,

PROFEI'.UN,{ !IUNICIPAL DE AREIA

\l tsu DL Lt( I r{( Ào
PRFi:Ã() r.t,FTRôN.ICo N" Í*ma4,ro2r

loma públic. quc fdii r.aliza. at avés do tregcno 06 úlal e Equipe ôc Àpoio. sediada ta Run EpiÉcio
Pesso4 SIN - C..tro - 

^reia 
PB, por neio do site ww.tonaldeomprNpublicu.com br licit.çào

nodalidâde ltegào Eletrônico. do ltpô nenor prcço, Íesh itâ à paúicií]açào dc V icr@mpresas. t ,n prcsls
4e PÊtunôP.r.c r..t' pfl âdo\ p a I o\ l ldÀ1 1( Ào Dl I uPRl \A PAR \ N\ l.\l ^\ Ào vr )\-
iAGEM t. xAÇÃo DE RrDE DEoxtcÊNlo EAR tlEDlclNAL pARÁATENDFR o lrosptrÂL
MU\ICIPAL DE AREIÂ PB. Abenxra da sessào pública: 07:0i, horas do diâ ll dr Agoío d€ 202 t
hnro da fase de laD$ O7i,10loÍas dodia l2deASosto de l0ll R.ferência:horáÍio de Brâ5ilia, DF.
RsuÀos: preüíos .ô orçâmsto vigút€. fúdáfretrto lc8âl: Lei Fedeml Í' l0 5:0,r0i . subsidiariaúeíte
a Lei Federal n'8 666191: lei Co plehmtar n" 12l/06: Decreto fcderâl n' l0 02.r/19: e legislaÇÀo
p€rtinenlc- @nsider.&s as alterâçõês poíenorer dõ Íeli.idas nômÀs lnfomações: das 08:00 as 12:00
ho.N dos dia uteis, no od€reço sulreitdo. -lelefoner 

íslJ l16:llj7. E,nâil: licitâlimseiaiajm.i!.
cdú. Edilal: W\ÀI\IIAREI^ PB GOVBR- §sq.t.c.pb.gov.b. wwr p.íaldccompm{ublicas q,n.tÍ

Arêi PR 23 de h'lhôd.rorl
I,I)CAS DA COS'Íâ SÀ\'IOS

Pr.goeitu Oíi.i.l

PÍêfelt[ra ]tlunaclpal
do atuba

r:i

PRI]FEITLTRA UNICIPÂI,t'T] I{ÁT1IBA

lloMor oc^Çio L 4DJr DrcA( io
CIL{-1,ÀDA PUBLICI ]t' ooooln 02 I

Nos ternos do rela!óno nnd âpÊFntado pelâ Con;sào Pmâúte de Licíação e obseNado o pâreer da
A ssesoná.lu.id]câ. ÍeIÍente a Chúâdâ Públicâ n" 000t2,r20: l. qne ôbjeli!âr O ClúDtNCL{IlENTO
Dl\tr\\ sl qotuc 1\ \ôDt ) R\ tço\ pqR a r n\t I c\ qô Dr p,lú st5 Dt\ t\q \: À
p CTENTES ENCAr\ÍTNHÀrlos pl]l.Àsr-,,!IDÀDrs B^srcAS DÊ sAi]DE((rBs) DoN,Ilt\r(]ipro
DE \ÀIUtsÂ.rPB: HOMOLOGO ô coÍesp.ndmte Eôcedimmrô knarório e 

^DILIDICO 
ô pu objeb

r EHSLISBOA-CNPIll.Jl4.l75lü)Olrl2 \' l-OR - RS 90.000-00
Nalula - P8.29 dc lulhô dc 202r

JOSE LINS DASILIAflLEO
Preleito

PRÉÊIiÍtiIIA ]!tI]ti|CIPÀL DE NATIBÁ

RI\t Lt tDO DL H-\flllr tAÇÃO
( Áu{D\Pt BLI(.r t}t covPR{ \'fixt0I,202t

A Cooissào P{ndente de Licilâção irloma o RFSL]I.TAL)() DA HABILITÀçÀq do Eocesso Ad-
ministÍatiro. ÍdeEnie ê C\amada Pütr(icd «lô{)112o11. obítiilmds § .r.dsriddrs ydâ l,srãjãs de
seryiços pm conlecÊ. de púteses dotirias à pâcieítês enceúútados pcias Unidades Rásc6 dc S!údc
(UBS) do munr.ipio de Narub&/PB 

^s 
l5h do dia 28/07/2021 ocoÍeu â sessào Públicx púa erálise

do dôcúento apresentâdo peia enpesa EHS LISBOA. CN?J l:!'ll,l.l15,'0001-01. prôlocolado em

?10712021, ás th.15m Àpos anánse dos .lementos al.esetrtâdôs. obleve{e os scguifltes reullados: a
eÍpíesa l-HS l-ISBOÀ er.ont6{e habilita.la e arla a credenciar .on o núicipio por seus docrne.los
e$aÍeú m co.Iondddde cofr as eügências do edilal l)enêA iífonnaçõ6 úô hoiirio das 08:00 as l-l:00
ho.as dos did úteis. ro cnd.rcç! supreiBdo. Iblefone: (081) 3i97 10,1? E-úâill cphàtuba?.stail.orn

NarltE - PB.28 dêJuihod€:0ll
III.MBERTO JULIO DE A]\DRADI'

Pr4idente d. Coúis3io

Prefeitura lllunlclpal
de Duas Estradag

PRTftrITURA IíUi..ICÍPÀL DE D(lÁ§ llSTR.1lrÁS

À!'rso DE Lf,lt"io N" oooot/2021 ' 'a

A Pr61àitm Mui.ipat de Düás lst àdePB, Evés da Comisúo Especial de Leilão. lonE pútli@
qw s6á retiãdo Leilàô Púb1ics de b€ns bsÔ jaêisloriesosôsics â nskilis N dia la & !€osto
20? I, à ]oh, ú nodalidâde: presetr ,al e o,Jn,e, na Sede da Prei;itúm, loaliadé na Rua do Co éÍc1o

n" ?l - Cenro, Cento c onlin.. aÍavés do site Brit!!i1;r1.s iI]\U. O leilão krá condMdo pelo
L€ileirô OÂcial. Sr Vtuicius \4dal La€.d!, deúd,mente mti.ubdo na Ju.Ia Co,nercial da Parâiba

Infomaçõcs complemcntares sobre os beN e cordições p@ parti.ipâçÀo Pderâo ser oblid§ !o
.6pe.dro edqeçc aral6 do ô,nai, q4ri!(i,l ll!!lo!,! úh l,i c coD o leri,€iró pelo Ieleli,,ê (8i)
I93la;057? n h.r:iriô c.múcial

Dü6 Esnlda, 29 de iDthô de 2021
JOYCf, RENÀLLY FELTX]tUNES

Prefeit, CoNritucióírl

PRII'EI'IUR{ MTiMCIPAL DI] DTJAS ESTIT{DAS

aovol,oc r( Ão
PRf,cÃo ELf,TRÔNtco N' 0000ó/2021

Nôs remos do relatório fiÍal aprcsentâdo pelo LteÂGto Otciil e obsflado pârecer
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