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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
AVISO DE LICITAÇÃO E JULGAMENTO

Comissão Permanente de Licitações - CPL 
  
2ª ABERTURA  
A Prefeitura Municipal de Exu, por meio de sua CPL, torna público 
que no dia 10/06/16, às 09:00 horas, o recebimento e abertura dos 
envelopes do Processo nº 010/2016, Tomada de Preço nº 004/2016, 
visando à AQUSIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS ZERO 
QUILÔMETRO, TIPO AMBULÂNCIA REMOÇÃO SIMPLES, COM ENTREGA PARCELADA. Nos moldes da Lei nº. 
8.666/1993, 123/96 e 147/2016. Valor estimado: R$ 180.000,00 
(Cento e oitenta mil). Informações na CPL, na Rua Eufrásio Alencar, 
13 – Centro – Exu-PE, das 8:00 às 13:00 horas. 
  
PEDRO JAIR GONÇALVES JUNIORPres. da CPL. 

Publicado por:Dourival Ulisses de Oliveira 
Código Identificador:99372BBB 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE GAMELEIRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Nº 05/2016. CPL. Tomada de Preços Nº 01/2016. Obras e/ou 
Serviços de Engenharia. Contratação de empresa de engenharia para a 
construção de canteiros no centro do Município da Gameleira – PE. 
Valor: R$ 192.153,49 (cento e noventa e dois mil cento e cinqüenta e 
três reais e quarenta e nove centavos). Data e Local da Sessão de 
Abertura: 08/06/2016 às 14:00h. Prefeitura da Gameleira: Av. José 
Barradas, nº. 95, 1º Andar, Centro, Gameleira – PE, CEP: 55.530 – 
000. Edital, anexos e outras informações podem ser obtidas no mesmo 
endereço da sessão de abertura ou através do Fone/fax: (081) 3679-
1295, no horário de 8:00h às 13:00h, de segunda a sexta-feira, ou, 
ainda, através de solicitação por e-mail: 
cplgameleira@gmail.com. 
  
Gameleira, 23.05.2016. 
  
JOSÉ SEVERO DA SILVAPresidente da CPL (*) (**). 

Publicado por:Daniel Fernandes Soathman 
Código Identificador:43C79ACF 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE GARANHUNS

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 
PORTARIA SEMARH 01/2016 DE 15 DE ABRIL DE 2016

O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS 
HÍDRICOS DE GARANHUNS, para atendimento das atividades 
de Licenciamento Ambiental e Fiscalização Ambiental decorrente 
da Lei Municipal 4.224/2015, RESOLVE:  
Abrir seleção simplificada de candidatos para a contratação por tempo 
determinado de profissional de nível superior para atender à 
necessidade temporária de excepcional interesse público para suprir a 
carência imediata de pessoal da SECRETARIA DE MEIO 
AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – SEMARH;Determinar que o processo seletivo de que trata o item anterior terá 
validade de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, a contar da 
homologação de seu resultado final, publicada no Diário Oficial do 
Município; 
Instituir a Comissão de Seleção do certame, responsável pela 
elaboração das normas, acompanhamento da execução do processo 
seletivo, julgamento de recursos e deliberação acerca dos casos 

omissos, ficando, desde já, designados os seguintes membros, sob a 
presidência da primeira: 
  
Nome Cargo Instituição 
Franciane Ferreira de Barros Gerente Administrativo Financeira SEMARH
Marcos Renato Franzosi Mattos Secretário Municipal de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos SEMARH 
Paulo Roberto Revoredo Fiscal de Obras (servidor efetivo) SSP
Antônio Fernando de Souza Técnico Ambiental (servidor efetivo) SEMARH
Wandro da Silva Agente Administrativo (servidor efetivo) SEMARH
  
Estabelecer que será responsabilidade da Comissão de Seleção a 
criação de todos os instrumentos necessários para inscrição, avaliação 
curricular, recebimento dos recursos, elaboração e divulgação dos 
resultados, além de todos os comunicados que se fizerem necessários, 
podendo contar com a participação de colaboradores não membros da 
referida comissão; 
  
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação; 
  
Revogam-se as disposições em contrário. 
  
MARCOS RENATO FRANZOSI MATTOSSecretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
Portaria GP 293 
  
EDITAL SEMARH 01/2016  
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES   
1.1. O presente processo seletivo simplificado visa à contratação 
temporária de 01 (um) Analista Ambiental, observado o quadro, 
atribuições profissionais constante no item 2.1 deste Edital.
  
1.2. A seleção pública de que trata o subitem anterior será realizada 
em 02 (duas) Etapas: 1) Avaliação Curricular e 2) Entrevista 
Pessoal, de caráter eliminatório e classificatório, na forma disposta 
nos subitens 5.1, 5.2 e 5.3 deste Edital. 
  
1.3. Para os atos advindos da execução deste processo seletivo, para 
os quais é exigida ampla divulgação, será utilizado o endereço 
eletrônico www.garanhuns.pe.gov.br, devendo o resultado final ser 
homologado através de Edital SEMARH, publicada no Diário Oficial 
do Município e no endereço eletrônico logo acima citado. 
  
DAS FUNÇÕES, ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS PARA A 
CONTRATAÇÃO, REMUNERAÇÃO E JORNADA DE 
TRABALHO.   
2.1. ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS – O profissional que vier a 
ser contratado em decorrência desta seleção terá as seguintes 
atribuições: 
  

Cargo Descrição das Atividades Jornada Vagas Remuneração 
(R$)

ANALISTA 
AMBIENTAL

Efetuar as atividades concernentes ao 
Sistema Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, mais 
especificamente ao estabelecido para o 
licenciamento Ambiental, a fiscalização 
ambiental, e demais atribuições constantes no artigo 7º da Lei Municipal 4.224/2015: 
I – regulação, controle, fiscalização, 
licenciamento e auditoria ambiental; II –
diagnóstico, planejamento e monitoramento 
ambiental; III – gestão, proteção e controle da 
qualidade ambiental; IV – ordenamento dos 
recursos naturais, incluindo os florestais e 
pesqueiros; V – conservação dos 
ecossistemas e das espécies neles inseridas, 
incluindo seu manejo e proteção; VI –
estímulo e difusão de tecnologias, 
informação, conscientização e educação 
ambientais; e VII – criação, elaboração e 
gestão de projetos ambientais para captação 
de recursos. 

40 h/s 
  

01 
  

2.000,00 
(dois mil reais) 

  
2.2 REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO  
CARGO ÀREA /PERFIL REQUISITO
Analista 
Ambiental 

Nível superior em uma das seguintes áreas: 
Engenharia Química ou Engenharia Ambiental. 

Diploma de graduação obtido em 
instituição reconhecida pelo MEC. 
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3. DAS VAGAS   
3.1. A vaga destinada a função será distribuída na unidade 
administrativa da SEMARH. 
  
4. DAS INSCRIÇÕES   
4.1. As inscrições serão gratuitas, e serão realizadas unicamente via 
eletrônica no período compreendido entre à 0h00min do dia 25 de 
maio até às 23h59min do dia 13 de junho de 2016. Os interessados 
deverão preencher a ficha de inscrição disponível no link: 
http://bit.ly/selecaoSEMA2016. No mesmo endereço deve ser 
anexado currículo de, no máximo, 10.000 (dez mil) caracteres e carta 
de apresentação de, no máximo, 3000 (três mil) caracteres em campo 
específico. 
  
4.2. Os candidatos selecionados na etapa curricular serão 
comunicados por mensagem eletrônica para o endereço fornecido no 
formulário de inscrição, estando aptos para a etapa de Entrevista 
Pessoal. 
  
4.3. Quando da etapa da entrevista pessoal o candidato deverá 
entregar, obrigatoriamente cópia autenticada (ou original e cópia para 
autenticação pela Comissão de Seleção), sob pena de eliminação, os 
seguintes documentos: 
  
Documento de identidade com foto; 
Comprovante de residência; 
Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
Comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral; 
Quitação com o serviço militar, se do sexo masculino; 
Documentação comprobatória da escolaridade exigida para a 
função/área que concorre; 
Documentos comprobatórios das informações constantes no currículo 
enviado para avaliação no certame; 
Documento de Registro Profissional. 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 
  
Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas 
pelos Ministérios Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, 
pelos Institutos de Identificação, pelo Corpo de Bombeiros Militar e 
Polícias Militares, carteiras expedidas pelos Órgãos fiscalizadores de 
exercício profissional (ordens, conselhos, etc.), passaporte, certificado 
de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público, carteiras 
funcionais expedidas por órgão público, carteira de trabalho, carteira 
nacional de habilitação (somente o modelo com foto). Para validação 
como documento de identidade, o documento deve se encontrar dentro 
do prazo de validade.
  
A inscrição do candidato expressará sua integral adesão a todas as 
regras que disciplinam a presente seleção.
  
As informações prestadas no Formulário de Inscrição são de inteira 
responsabilidade do candidato, dispondo a equipe executora do direito 
de excluir da seleção o candidato que não preencher o formulário de 
forma completa e correta e/ou fornecer dados comprovadamente 
inverídicos, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais 
cabíveis.  
Não será aceita a inscrição que não atender, rigorosamente, ao 
estabelecido neste Edital.
  
5. DA SELEÇÃO   
5.1. A presente seleção será realizada em 02 (duas) etapas: Etapa 1) 
Avaliação Curricular e Etapa 2) Entrevista Pessoal, de caráter 
eliminatório e classificatório, nas datas, horários e locais informados 
no Anexo II. 
  
5.2. DA AVALIAÇÃO CURRICULAR   
5.2.1. Participarão da Avaliação Curricular todos os candidatos 
devidamente inscritos na seleção, que serão avaliados através das 

informações prestadas no Formulário de Inscrição, desde que 
adequadamente comprovadas através da documentação solicitada.
  
5.2.2. A Avaliação Curricular valerá, no máximo, 60 (sessenta) 
pontos, observada a seguinte tabela: 
  
5.2.2.1. TABELA 1 – critérios objetivos de avaliação dos currículos 
de candidatos a cargos de nível superior 
  

ITEM DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

Experiência profissional comprovada na 
área. 

2 pontos, por cada semestre de 
experiência. 40 

Trabalho voluntario ou Estágio profissional 
(Exceto curricular). 0,5 ponto por semestre 6,0 
Cursos de capacitação na área ou em áreas 
correlatas (certificado registrado) 0,3 ponto por curso. 3,0 
Curso de especialização na área, no mínimo, 
360 horas/ aula. 2,0 pontos. 4,0 
Curso de mestrado reconhecido pelo MEC 
na área. 3,0 pontos. 3,0 
Curso de doutorado reconhecido pelo MEC 
na área ou em área correlata. 4,0 pontos. 4,0 

TOTAL 60,0 PONTOS 
  
5.2.3. A experiência profissional deverá ser comprovada:  
mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
através de Certidão/Declaração de tempo de serviço público ou 
privado, emitida pela unidade de recursos humanos da instituição em 
que trabalhou ou trabalha, na qual conste expressamente o 
cargo/função desempenhada e as atividades desenvolvidas; 
no caso de experiência profissional como autônomo, mediante 
contratos ou Recibos de Pagamentos de Autônomo (RPA) ou notas 
fiscais de serviço ou declaração de imposto de renda, devendo constar 
expressamente o cargo/função desempenhados e as atividades 
desenvolvidas; 
no caso de experiência profissional no exterior, mediante certidão da 
instituição para a qual trabalhou acompanhada de tradução para a 
língua portuguesa, feita por tradutor juramentado, na qual conste 
expressamente o cargo/função desempenhado e as atividades 
desenvolvidas; 
no caso de experiência com o Terceiro Setor, mediante Declaração 
assinada pelo dirigente máximo da entidade à qual se vincula ou 
vinculou formalmente, na qual conste expressamente o cargo/função 
desempenhado e as atividades desenvolvidas; 
Só serão aceitos Diplomas e Certificados emitidos por instituição 
reconhecida por autoridade pública competente. 
  
5.2.3.1. A fração de tempo de experiência superior a 5 (cincos) meses 
será arredondada para 01 (um) semestre.
  
5.2.3.2. Na hipótese de não existir a unidade de recursos humanos de 
que trata a letra "b" do subitem 5.2.4, a Certidão/Declaração deverá 
ser emitida pela autoridade responsável pelo fornecimento do 
documento, que declarará a referida inexistência.
  
5.2.3.3. As Certidões/Declarações de que tratam as letras "b" e "e" do 
subitem 5.2.4deverão ser emitidas em papel timbrado da instituição.
  
5.2.3.4. A prova de inscrição no órgão de classe da categoria profissional dar-se-á mediante cópia da carteira expedida pelo órgão 
fiscalizador do exercício profissional. 
  
5.2.3.5. Qualquer informação falsa ou não comprovada gera a 
eliminação do candidato do presente processo seletivo, sem prejuízo 
de outras sanções cabíveis.
  
5.3. DA ENTREVISTA PESSOAL  
5.3.1. Para a etapa de Entrevista Pessoal o candidato será arguido 
sobre perguntas de âmbito profissional e de relacionamento 
interpessoal. 
5.3.2. A Avaliação da entrevista pessoal valerá, no máximo, 40 
(quarenta) pontos. 

  



Pernambuco , 24 de Maio de 2016   •   Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco   •    ANO VII | Nº 1587 

                                                                                                                                                                                                                                                              www.diariomunicipal.com.br/amupe                                                                                 18 

6. DA CLASSIFICAÇÃO   
6.1. A classificação geral se dará a partir da soma dos pontos obtidos 
pelo candidato na Avaliação Curricular e entrevista.
  
6.2. Em caso de empate, serão adotados os seguintes critérios, 
sucessivamente:
  
a) idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição 
neste concurso, conforme artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso); 
b) maior tempo de experiência profissional na área para a qual 
concorre; 
c) maior pontuação na entrevista; 
d) maior idade. 
  
Ocorrendo, ainda, o empate de idade, em função da data de 
nascimento, serão analisadas as Certidões de Nascimento dos 
candidatos empatados, para constatar o desempate em hora(s), 
minuto(s) e segundo(s).
  
Fica assegurado aos candidatos que tiverem idade igual ou superior a 
60 (sessenta) anos, nos termos do art. 27, da Lei Federal nº 
10.741/2003 (Estatuto do Idoso), a idade mais avançada como 
primeiro critério para desempate, sucedido dos outros previstos no 
subitem anterior.
  
7. DOS RECURSOS   
7.1. No prazo de 02 (dois) dias, poderão ser interpostos recursos 
quanto ao resultado preliminar de cada etapa deste certame, dirigidos 
à respectiva Comissão Executora, e apresentados nas datas, locais e 
horários fixados no Anexo II.
  
7.2. Não serão analisados os recursos interpostos fora dos prazos 
estipulados neste edital. 
7.3 Os recursos deverão ser apresentados em formulário próprio, 
conforme modelo constante do Anexo I. 
  
7.4. Os recursos deverão ser protocolados no Protocolo do Centro 
Administrativo, localizada na Rua: Joaquim Távora, S/Nº. Heliópolis, 
Garanhuns/PE, Centro Administrativo endereçados à SEMARH. 
  
8. DA CONTRATAÇÃO  
8.1. São requisitos para a contratação: 
Ter sido aprovado no presente processo seletivo; 
Ser brasileiro nato ou naturalizado; 
Estar em dia com as obrigações eleitorais; 
Possuir carteira de habilitação válida; 
Ter certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso 
de candidato do sexo masculino; 
Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função; 
Cumprir as determinações deste edital; 
Não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo nos casos 
constitucionalmente e permitidos; 
Estar inscrito no órgão de representação da categoria profissional, 
bem como em condições de regularidade perante o mesmo.   
8.2. Os candidatos aprovados poderão ser contratados por um prazo de 
até 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período, observados, 
estritamente, o número de vagas por função, a ordem de classificação 
e a disponibilidade orçamentária e financeira da SEMARH. 
  
As contratações serão rescindidas, a qualquer tempo, quando 
conveniente ao interesse público; verificada a inexatidão ou 
irregularidade nas informações prestadas durante o processo seletivo; 
constatada falta funcional; verificada a ausência de idoneidade moral, 
assiduidade, disciplina, eficiência ou aptidão para o exercício da 
função; ou quando cessadas as razões que lhe deram origem. 
  
O exame de saúde pré-admissional correrá a expensas do candidato, 
assim como as despesas decorrentes de eventuais deslocamentos e 
hospedagem durante a seleção ou em virtude de eventual contratação. 

Os candidatos contratados serão lotados na sede da SEMARH, no 
Centro Administrativo, com atividades internas e externas ao órgão, 
dentro do território do Município de Garanhuns. 
  
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS   
9.1. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas do 
presente processo de seleção, contidas neste edital e em outros 
instrumentos normativos e comunicados que vierem a surgir. 
  
9.2. Nenhum candidato poderá alegar o desconhecimento do presente 
edital ou de qualquer outra norma e comunicado posterior e 
regularmente divulgados, vinculados ao certame, ou utilizar-se de 
artifícios de forma a prejudicar o processo seletivo simplificado. 
  
9.3. Todos os horários previstos neste edital correspondem ao horário 
oficial do Estado de Pernambuco. 
  
9.4. Será eliminado da seleção simplificada o candidato que não 
apresentar os requisitos mínimos exigidos. 
  
9.5. O resultado final do processo seletivo simplificado será 
homologado no Diário Oficial do Município através de Edital, no qual 
constará a relação de candidatos classificados, em ordem crescente de 
classificação, contendo o nome do candidato, número de sua inscrição 
e pontuação final. 
  
9.6. A aprovação e a classificação final do candidato não garantem
para o mesmo o direito à contratação, apenas gera a expectativa do 
direito a mesma, reservando-se à SEMARH o direito de proceder às 
contratações em número que atenda ao interesse e às necessidades dos 
seus serviços até o número de vagas autorizadas de acordo com o 
resultado do certame verificando a ordem de classificação e a 
disponibilidade financeira da secretaria. 
  
9.7. O candidato que não atender à convocação para a sua contratação, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, juntamente com a 
apresentação dos documentos para a comprovação dos requisitos para 
a contratação, citados neste edital, será considerado desistente, sendo 
automaticamente excluído do processo seletivo simplificado. 
  
9.8. O prazo de validade da seleção será de 01 (um) ano, a contar da 
data de homologação do resultado final na imprensa oficial, podendo 
ser renovado por igual período, a critério da SEMARH. 
  
9.9. Não será fornecido ao candidato documento comprobatório de 
classificação ou aprovação no presente processo seletivo simplificado, 
valendo, para esse fim, a publicação no Diário Oficial do Munícipio. 
  
9.10. O candidato deverá manter seus dados pessoais atualizados, se 
classificado, sendo de sua inteira responsabilidade os prejuízos 
decorrentes da não atualização destes. 
  
9.11. O candidato será responsável por todas as informações e 
declarações prestadas. 
  
9.12. Se a qualquer tempo for identificada inexatidão nas informações, 
falsidade nas declarações ou quaisquer irregularidades nos documentos, o candidato será eliminado do processo seletivo, sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis. 
  
9.13. Poderá a Administração contratante rescindir o contrato antes de 
seu termo final, quando conveniente ao interesse público, por infração 
disciplinar do contratado ou desde que cessadas as razões que 
ensejaram a contratação. 
  
9.14. A rescisão do contrato, por iniciativa do contratado, deverá ser 
comunicada, por escrito, à SEMARH, com antecedência de, no 
mínimo, 30 (trinta) dias, para que o serviço não tenha prejuízo a sua 
regular prestação. Neste caso, poderá ser convocado o próximo 
candidato da lista de classificados. 
  
9.15. Os casos omissos serão analisados e deliberados pela Comissão 
de Seleção. 
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EDITAL SEMARH 01/2016   
ANEXO I – FORMULÁRIO PARA RECURSO 
  
Nome do candidato:  
Ao Presidente da Comissão de seleção: 
Como candidato ao processo seletivo para a função de Analista 
Ambiental, lotação na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos (SEMARH), solicito a revisão de minha pontuação 
na etapa de Análise Curricular, sob os seguintes argumentos: 
__________________________. 
  
Garanhuns/PE, ____ de ______________ de 2016. 
____________________ 
Assinatura do Candidato 
  
Atenção: 
Preencher o recurso com letra legível. 
Apresentar argumentações claras e concisas. 
Preencher o recurso em 02 (duas) vias, das quais 01 (uma) será retida 
e outra permanecerá com o candidato, sendo atestada a entrega. 
  
EDITAL SEMARH 01/2016  
ANEXO II – CALENDÁRIO   

Atividade Data/período Local 
Período de Inscrição 
Online 

25/05/2016 a 
13/06/2016 

Inscrição Online: serão realizadas unicamente via 
eletrônica, por preenchimento da ficha de inscrição 
disponível no link: http://bit.ly/selecaoSEMA2016 

Resultado Preliminar da 
Avaliação Curricular 21/06/2016 Site da PMG (www.garanhuns.pe.gov.br). 

Recurso ao Resultado da 
Avaliação Curricular 

22/06/2016 a 
23/06/2016 

Protocolo Geral do Centro Administrativo, das 
08h00min às 14h00min, localizado na Rua Joaquim 
Tavora, S/Nº. Heliópolis, Garanhuns/PE, destinado à 
SEMARH. 

Resultado definitivo e 
convocação para a 
Entrevista pessoal 

30/06/2016 Site da PMG (www.garanhuns.pe.gov.br). 

Data da entrevista 05/07/2016 Sede da SEMARH Rua: Joaquim Tavora, S/Nº. 
Heliópolis, Garanhuns/PE, Centro Administrativo. 

Resultado provisório da 
entrevista pessoal 11/07/2016 Site da PMG( www.garanhuns.pe.gov.br) 

Recurso da entrevista 
pessoal 

12/07/2016 a 
13/07/2016 

Protocolo Geral do Centro Administrativo, das 
08h00min às 12h00min, localizado na Rua Joaquim 
Tavora, S/Nº. Heliópolis, Garanhuns/PE, destinado à 
SEMARH. 

Resultado definitivo 20/07/2016 Diário Oficial do Município e em 
www.garanhuns.pe.gov.br. 

Publicado por:Paulo Sérgio Matos de Almeida 
Código Identificador:2D529CB4 

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E OBRAS 
EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO

PROCESSO LICITATÓRIO N° 099/2014
CONCORRÊNCIA Nº 013/2014Objeto: Prorrogação de Vigência do CONTRATO Nº 018/2015 – 
CPLC, referente a pavimentação em paralelepípedos e drenagem de 
diversas Ruas na localidade Manoel Xéu do Bairro Aloísio Pinto. 
CONTRATADA: CPM CONSTRUTORA LTDA – EPP. CNPJ: 05.545.366/0001-60. VIGÊNCIA: 14/04/2016 a 14/10/2016.
  
SR. PEDRO CARLOS REINAUX MAIA.Secretário de Serviços Públicos  

Publicado por:Paulo Sérgio Matos de Almeida 
Código Identificador:8A9A9D46 

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E OBRAS 
EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

PROCESSO LICITATÓRIO N° 081/2015
CONCORRÊNCIA Nº 016/2015Objeto: Prorrogação de Vigência do CONTRATO Nº 154/2015 – 
CPLC, referente a contratação de empresa de engenharia para 
executar os serviços de pavimentação em paralelepípedos e drenagem 

de Ruas na Liberdade no Bairro Heliópolis, na sede do Município de 
Garanhuns. CONTRATADA: J BENEVIDES DA SILVA EIRELI 
- EPP. CNPJ: 17.696.801/0001-36. VIGÊNCIA: 26/04/2016 a 
26/07/2016.   
SR. PEDRO CARLOS REINAUX MAIA.Secretário de Serviços Públicos 

Publicado por:Paulo Sérgio Matos de Almeida 
Código Identificador:1F33A064 

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E OBRAS 
EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

PROCESSO LICITATÓRIO N° 017/2015
CONCORRÊNCIA Nº 004/2015Objeto: Prorrogação de Vigência do CONTRATO Nº 025/2015 – 
CPLC, referente a contratação de empresa de engenharia para 
executar os serviços de pavimentação em paralelepípedos e drenagem 
de diversas ruas nos Bairros da Boa Vista e Aluízio Pinto, neste 
Município. CONTRATADA: CPM CONSTRUTORA LTDA - 
EPP. CNPJ: 05.545.366/0001-60. VIGÊNCIA: 24/04/2016 a 
24/10/2016.  
SR. PEDRO CARLOS REINAUX MAIA.Secretário de Serviços Públicos  

Publicado por:Paulo Sérgio Matos de Almeida 
Código Identificador:161EC8B5 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE ITAÍBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
EXTRATO DE CONTRATO NO 004/2015

Processo Licitatório No 008/2015 
Modalidade: Dispensa de Licitação No 001/2015 
Comissão: Comissão Permanente de Licitação 
Objeto Natureza: Serviços. 
Objeto Descrição: Contratação de empresa para a prestação dos 
serviços de transporte escolar abrangendo todo município de Itaíba 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍBA, CNPJ No
11.286.382/0001-88. 
Contratada: N&V COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO e 
mÁquinas ltda-ME, CNPJ No 09.003.678/0001-00 
Valor global R$ 106.305,36 (cento e seis mil trezentos e cinco reais e 
trinta e seis centavos) 
Vigência: 06 de fevereiro de 2015 à 27 de fevereiro de 2015 
  
Itaíba/PE, 23 de maio de 2016. 
  
JULIANO NEMESIO MARTINSPrefeito 

Publicado por:Jose Clécio da Silva 
Código Identificador:EEE8A74F 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO AVISO DE 

LICITAÇÃO
Processo Nº: 007/2016.Pregão Nº 006/2016- Registro de Preço. Nat: 
Compras. Objeto: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) 
meses para aquisição de equipamentos/material permanente destinado 
ao Fundo Municipal de Saúde/Unidades de Saúde da família no 
município de João Alfredo-PE. Estimado total: R$ 
676.000,00 (seiscentos e setenta e seis mil reais) Data e Local da 
Sessão de Abertura: 09/06/2016 na sala da CPL, sita à Av. Treze de 
Maio, 45, Boa Vista, João Alfredo – PE,CEP: 55.720-000. Edital, 


