
 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES 
 

Avenida Sen. Dirceu Arcoverde, Nº 235, Bairro Centro - CEP: 64.850-000 

Fone: (89) 3542-1435 / E-mail: pm.ls@hotmail.com / CNPJ: 06.554.117/0001-01 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2020. 
Processo de dispensa nº 07/2020. 

 
Objeto: Contratação de empresa especializada para a Prestação dos serviços de 
implantação de pavimentação em paralelepípedo em trechos da Rua Dom Expedito Lopes, 
na cidade de Landri Sales - PI, Conforme planilha orçamentária sintética, cronograma e 
especificações técnicas nos autos.  
Fundamentação Legal: Legal: Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, 
Medida Provisória nº 961/2020. 
 

A Prefeitura Municipal de Landri Sales – PI, através da Comissão Permanente de 
Licitação, no uso de suas atribuições legais, considerando a necessidade de promover 
processos para prestação de serviços especializados na área de engenharia civil e na 
condição de contratação DIRETA com dispensa de Licitação, fundamentada no Art. 24, 
inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, Art. 1º, inciso I-a, da Medida Provisória nº 961/2020, 
conforme descrição do objeto definido. 

 
Forma e prazo de apresentação das propostas: As empresas poderão apresentar 
proposta de preços através do email: cpl.landrisales@hotmail.com, serão consideradas as 
propostas apresentadas até 05 (cinco) dias subsequentes a apresentação deste aviso. 
 
Valor Global Estimado: R$: 98.882,44 (Noventa e oito mil e oitocentos e oitenta e dois 
reais e quarenta e quatro centavos). 
 
Prazo de execução: 30 (trinta) dias, contados da autorização dos serviços. 
 
Forma de Pagamento: De acordo com a medição atestado pelo secretário Municipal de 
Obras. 
 
Fonte de Recurso: FPM, ICMS, DIVERSOS, IPVA, E OUTROS. 
 
Documentação à serem apresentados:  
a) Documentos obrigados pela Constituição, b) Documentos relativos à habilitação jurídica, 
c) Documentos relativos à regularidade fiscal, d) Documentos relativos à qualificação 
econômico-financeira, e) Apresentar consulta consolidada de pessoa jurídica junto ao TCU – 
certidões-apf.apps.tcu.gov.br, f) Apresentar Certidões Negativas de Débitos de pessoa 
física (sócios) e jurídica junto ao TCE – www.tce.pi.gov.br/certidoes/. 
  
Informações: Podem ser obtidas através do telefone 0**899 9437-7195, ou email: 
cpl.landrisales@hotmail.com. 

Landri Sales, 13 de maio de 2020. 
 

 
Gideone da Fonseca Silva Benvindo 

Presidente da CPL 
Landri Sales – PI. 

mailto:cpl.landrisales@hotmail.com
http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/
mailto:cpl.landrisales@hotmail.com

