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CONTRATO Nº056/2022-PMSC 
DISPENSA Nº004/2022-PMSC 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº026/2022-PMSC 
 

ORDEM DE SERVIÇOS Nº 006/2022 
 

 

CONTRATADA: CONSTRUTORA NOVO JUAZEIRO EIRELI - ME: CNPJ: 04.947.405/0001-92, 

com sede/residente e domiciliado(a) com sede na Rua Madre Maria Vilac, nº140, bairro Limoeiro, 

na cidade de Juazeiro do Norte – CE, neste ato representado pelo Sr. sócio administrador o Sr. 

ADEMIR PEREIRA CALIXTO, brasileiro, solteiro, empresário, portador(a) da cédula de identidade 

n° 99029070650 SSP-CE e do CPF n° 067.912.278-85, residente e domiciliado na cidade de 

Juazeiro do Norte – Ceará; 
 
 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Cruz-PE 
 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia civil 
relativos à execução das obras, com fornecimento de materiais e mão de obra, para 
reforma/revitalização da praça do Santuário da Venerada, Situado na sede do Município de Santa 
Cruz. 
 

VALOR DOS SERVIÇOS R$ 31.522,88 (trinta e hum mil e quinhentos e vinte e dois reais e 
oitenta e oito centavos) as despesas serão efetuadas com recursos próprio do Município. 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 25 (vinte e cinco) dias 

após a liquidação da despesa, que deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias pela 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças, após a efetiva medição dos serviços 
  

PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução dos serviços será de 90 (noventa) dias, com prazo 

de início de até no máximo 03 (três) dias, após solicitação oficial da Secretaria, contado a partir da 

emissão da Ordem de Serviço, recebimento da Nota de Empenho e/ou assinatura do Contrato 

emitida pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos; 
 

 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:  10 de junho de 2022 

DATA DE INICIO DOS SERVIÇOS: 10 de junho  de 2022 

 

Santa Cruz (PE) 10 junho de 2022 

 

______________________                                _________________________________________                                                                    

Francisco Tavares Pereira                                CONSTRUTORA NOVO JUAZEIRO EIRELI - ME: 

sec. de obras e serviços urbanos                                  CNPJ: 04.947.405/0001-92 

CONTRATANTE                                                                       Contratada. 
 

 
TESTEMUNHAS: 
 
 

01._________________________________________ 
 
 
02.__________________________________________ 


