
.' cAIARA felPALIT.AIIDODnROCA~ld~~
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

CNPJ: 24.097.990/0001-96
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Jjj

CONTRATO N°: 00004/2019-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A cÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
E ROSINERIA SILVA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA FORNECIMENTO E/OU PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado cÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA -
Rua Paulo Rodrigues, 02 - Centro - Itapororoca - PB, CNPJ n" 24.097990/0001-96, neste ato
representada pela Presidente JAILSON FERNANDES DA SILVA, Brasileiro, Solteiro, residente e
domiciliada na Rua Paulo Rodrigues, 39 - Centro - Itapororoca - PB, CPF n? 097.330.134-12,
Carteira de Identidade nO 3543589 SSP/PB" doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado
ROSINERIA SILVA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - RUA HUMBERTO ESPINOLA GUEDES, 39 - CENTRO - ITAPOROROCA
- PB, CPF nO 052.404.484-85, neste ato representado por Rosineria Silva Oliveira dos Santos,
Brasileira, Separada, Agricultora, residente e domiciliado na Rua Humberto Espinola Guedes, 39,
Centro - Itapororoca - PB, CPF nO 052.404.484-85, Carteira de Identidade nO 2549248 SSP-PB,
doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato,
o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FONDAMENTOS DO CONTRATO:
Este contrato decorre da licitação modalidade Convite nO 00001/2019, processada nos termos da
Lei Federal nO 8.666/93 e suas alterações e a Lei Complementar nO 123, de 14 de dezembro de
2006, alterada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:
O presente contrato tem por objeto: Contratação de empresa no ramo de bens móveis, destinado a
atender as demandas da presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Itapororoca-PB, para o
exercício 2019.
Veículo tipo: Motocicleta - Placas: QFC 6473-PB - Combustível: gasolina - CHEFIA DE GABINETE

Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste instrumento,
proposta, instruções do Contratante e do instrumento convocatório Convite nO 00001/2019, partes
integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 9.900,00 (NOVE MIL E NOVECENTOS
REAIS) .

CODIGO DISCRIMINAÇAO UNIDADE QUANTIDADE P.UNITARIO I P. TOTAL I
2 Contratação de locação de moto, potencia mlnlma de mês 11 900'00T 9.900,001

160cc, para ficar a disposição Gabinete da

IPresidência. Manutenção por conta do proprietário. ICombustivel por conta da contratante.

Total:l 9.900,001

No valor acima indicado não estão incluídos os custos com combustível e motorista, que ficarão
a cargo do Contratante.

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:
Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art.
65, §§ 5° e 6°, da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação
que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei
8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Locador.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos Próprios da Câmara Municipal:
01.000 Câmara Municipal
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - DO.PAGAMENTO:



b pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte
~maneira: Para ocorrer mediante transferência bancária, no prazo de até trinta dias, contados do
período de adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS: ))6
o prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o final do exercício financeíro
de 2019, considerado da data de sua assinatura.
A vígência deste instrumento poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante
acordo entre as partes, conforme o disposto no Art. 57, da Lei 8.666/93, observadas as
características do objeto contratado.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
a Efetuar o pagamento relatívo ao fornecimento ou prestação dos serviços efetivamente
realízados, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcíonar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento ou prestação
dos serviços contratados;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos
produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado
de suas responsabilidades contratuais e legais;
d - Informar o Contratado da necessidade de manutenção e/ou reparo corretivo do veículo,
observadas as normas do respectivo fabricante constantes do manual de manutenção correspondente,
o qual não deverá ser utilizado caso haja irregularidade;
e - Ressarcir o Contratado de todas as multas de trânsito ocorridas durante a vigência do
presente contrato;
f - Responsabilizar-se pelos danos causados a terceiros e, se for o caso, pelo pagamento da
franquia a respectiva Seguradora na ocorrência de sinístros, quando comprovada a sua culpa,
mediante laudo técnico ou equivalente;
g - Efetuar a troca de óleo lubrificante e dos filtros correspondentes de acordo com as instruções
do fabricante do veículo.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
a - Executar devidamente o fornecimento ou serviços descritos na Cláusula correspondente do
presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de
atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrígações concernentes à legislação físcal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato,
que o represente integralmente em todos os seus atos;
d Permitir e facilitar a fiscalízação do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalízação ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento,
sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter o veículo equipado de acordo com as exigências do Código Nacional de Trânsito;
h - Efetuar os serviços de manutenção corretiva e preventiva do veículo. No caso de ser
comprovada, mediante laudo técnico ou equivalente, a utilízação irregular do veículo, seja por
imperícia, excesso de passageiros, condução em estradas impróprias, entre outros que caracterizem
o seu uso indevido, todos os custos decorrentes dessas ocorrências, ficarão a cargo do
Contratante, cujos serviços deverão ser executados em oficina especializada;
i - Substituir imediatamente o veículo por outro equivalente, caso não tenha condições de ser
utilizado no serviço;
j - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:
Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto
nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da
Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora
contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou
parcial do contrato; d - suspensão temporária de participar em licítação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo té 02 (dois) anos; e - declaração de inidoneidade



para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
•determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas
na Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de
Mamanguape.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Itapororoca - PB, 04 de Fevereiro de 2019.

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE

Presidente
097.330.134-12

PELO CONTRATADO

. \

t(t;~~, .,)\\)~e,.L\JJ ~J&? ~
ROSINERIA SILVA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ROSINERIA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS
052.404.484-85



~.... ... .cAMARA MUHJ&IPIJ]PJlRJt.
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

CNPJ: 24.097.990/0001-96
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

)2J

CONTRATO N°: OOOOS/2019-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A cÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
E JONATHA DA SILVA LOURENCO 10129075469, PARA FORNECIMENTO E/OU PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado cÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA -
Rua Paulo Rodrigues, 02 - Centro - Itapororoca - PB, CNPJ n? 24.097990/0001-96, neste ato
representada pela Presidente JAILSON FERNANDES DA SILVA, Brasileiro, Solteiro, residente e
domiciliada na Rua Paulo Rodrigues, 39 - Centro - Itapororoca - PB, CPF n? 097.330.134-12,
Carteira de Identidade nO 3543589 SSP/PB" doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado
JONATHA DA SILVA LOURENCO 10129075469 - R JOAO FLORENCIO PEREIRA NETO, 3 - TAMBOR - ITAPOROROCA

PB, CNPJ n° 29.229.261/0001-60, neste ato representado por Jonatha da Silva Lourenço,
Brasileiro, Solteiro, Agricultor, residente e domiciliado na Rua João Florencio Pereira Neto,
03, Tambor - Itapororoca - PB, CPF nO 101.290.754-69, Carteira de Identidade nO 3682586 SSP-PB,
doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato,
o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:
Este contrato decorre da licitação modalidade Convite nO 00001/2019, processada nos termos da
Lei Federal nO 8.666/93 e suas alterações e a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, alterada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:
O presente contrato tem por objeto: Contratação de empresa no ramo de bens móveis, destinado a
atender as demandas da presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Itapororoca-PB, para o
exercício 2019.
Veículo tipo: utilitário - Placas: PYO 1534-PB - Combustível: gasolina/álcool - CHEFIA DE
GABINETE

Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste instrumento,
proposta, instruções do Contratante e do instrumento convocatório Convite nO 00001/2019, partes
integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 49.500,00 (QUARENTA E NOVE MIL
E QUINHENTOS REAIS).

rcàDIGO DISCRIMINAÇAO UNIDADE QUANTIDADE P.UNITARIO P. TOTAL
1 Contratação mensal de veiculo TIPO CAMINHONETE, SEI' mês 11 4.500,00 49.500,00

CONDUTOR, 05 portas, motorização no mínimo 1.8,
combustível

",oo'/••,o'in., câmbio .utamáti,o, --l-direção hidráulica, freios ABS. Ano do veiculo
~nimo 2016. Veiculo ficará a disposição do Gabinete
da Presidência. Manutenção por conta doI_~~..~.__~__propriet_ário.Combustível por conta da contratante.'---- 1-

Total.: 49.500,00

No valor acima indicado não estão incluídos os custos com combustível e motorista, que ficarão
a cargo do Contratante.

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:
Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art.
65, §§ 5° e 6°, da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação
que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei
8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Locador.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos Próprios da Câmara Municipal:
01.000 Câmara Municipal
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Jurídica



CLÁDSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
o pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte
maneira: Para ocorrer mediante transferência bancária, no prazo de até trinta dias, contados do
período de adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:
O prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o final do exercício financeiro
de 2019, considerado da data de sua assinatura.
A vigência deste instrumento poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante
acordo entre as partes, conforme o disposto no Art. 57, da Lei 8.666/93, observadas as
características do objeto contratado.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
a Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento ou prestação dos serviços efetivamente
realizados, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento ou prestação
dos serviços contratados;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos
produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado
de suas responsabilidades contratuais e legais;
d - Informar o Contratado da necessidade de manutenção e/ou reparo corretivo do veículo,
observadas as normas do respectivo fabricante constantes do manual de manutenção correspondente,
o qual não deverá ser utilizado caso haja irregularidade;
e - Ressarcir o Contratado de todas as multas de trânsito ocorridas durante a vigência do
presente contrato;
f - Responsabilizar-se pelos danos causados a terceiros e, se for o caso, pelo pagamento da
franquia a respectiva Seguradora na ocorrência de sinistros, quando comprovada a sua culpa,
mediante laudo técnico ou equivalente;
g - Efetuar a troca de óleo lubrificante e dos filtros correspondentes de acordo com as instruções
do fabricante do veículo.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
a - Executar devidamente o fornecimento ou serviços descritos na Cláusula correspondente do
presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de
atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ónus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idóneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato,
que o represente integralmente em todos os seus atos;
d Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento,
sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter o veículo equipado de acordo com as exigências do Código Nacional de Trânsito;
h Efetuar os serviços de manutenção corretiva e preventiva do veículo. No caso de ser
comprovada, mediante laudo técnico ou equivalente, a utilização irregular do veículo, seja por
imperícia, excesso de passageiros, condução em estradas impróprias, entre outros que caracterizem
o seu uso indevido, todos os custos decorrentes dessas ocorrências, ficarão a cargo do
Contratante, cujos serviços deverão ser executados em oficina especializada;
i - Substituir imediatamente o veículo por outro equivalente, caso não tenha condições de ser
utilizado no serviço;
j - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:
Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto
nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da
Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora
contratado; c - multa de 10% (dez por ce to) sobre o valor contratado pela inexecução total ou



parcial do corrtrato r d - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de
conz ratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos r e - declaração de inidoneidade
pàra licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidadei f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas
na Lei 8.666/93. J {23
CLÁusULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de
Mamanguape.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Itapororoca - PB, 04 de Fevereiro de 2019.

TESTEMUNHAS

Presidente
097.330.134-12

PELO CONTRATADO

~THA~Sf~lOLO~!N>gt01~
JONATHA DA SILVA LOURENÇO
10l.290.754-69



ESTADO DA PARAIBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

EXTRA TO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa no ramo de bens móveis, destinado a atender as
demandas da presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Itapororoca-PB, para o
exercício 2019. FUNDAMENTO LEGAL: Convite nO00001/2019. DOTAÇAO: Recursos
Próprios da Câmara Municipal: 01.000 Câmara Municipal 3390.36 Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Física 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
VIG~NCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES:
Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT N° 00004/2019 - 04.02.19 - ROSINERIA SILVA
DE OLIVEIRA DOS SANTOS - R$ 9.900,00; CT N° 00005/2019 - 04.02.19 - JONATHA DA
SILVA LOURENCO 10129075469 - R$ 49.500,00.
JAILSON FERNANDES DA SILVA - Presidente

PUBLICAR:
O - Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do Certame - 05.02.19
O - Diário Oficial do Municipio - 05.02.19

JJ)
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DIARIO OFICIAL

PREFEITURAMUNICIPAL DE ITAPOROROCA
FUNDADO PELA LEI N° 07 DE 15DE NOVEMBRO DE 1978

ANO: 2019 I MÊS: FEVEREIRO I NÚMERO: 1134

JJb

Itapororoca - Terça - feira 05 de Fevereiro de 2019

ESTADODA PARAIBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa no ramo de bens móveis, destinado a atender as
demandasda presidênciada CâmaraMunicipalde Vereadoresde Itapororoca-PB,para o
exercício 2019. FUNDAMENTOLEGAL: Convite nO00001/2019. DOTAÇÃO: Recursos
Próprios da Câmara Municipal: 01.000 Câmara Municipal 3390.36 Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Física 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
VIGt::NCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES:
PrefeituraMunicipalde Itapororocae: CT N° 00004/2019 - 04.02.19 - ROSINERIASILVA
DE OLIVEIRA DOS SANTOS - R$ 9.900,00; CT N° 00005/2019 - 04.02.19 - JONATHA
DASILVA LOURENCO10129075469- R$49.500,00.
JAILSON FERNANDES DA SILv.A - Presidente

PUBLICAR:
D - Diário Oficial do Municipio - 05.02.19
D - Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do Certame - 05.02.19



Ir APOfWHOCA·PB
Tmr;a -':olr" 05 de Fevereirode 2019 DI6rlo Oficiai do Município

Poder Legislativo

_I_A_DM_I N_~_T~_R~:......=...T:...:..IV":":O=S:._____JI

ESrADO DA PARAIBA
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

EXTRIITO DE COIITRIITOS
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