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GABINETE DO PREFEITO

LEI N° 689/2021

BOA VISTA-PB, 19 DE JULHO DE 2021.

AUTORIZA    0    PODER    ERECUTIVO    A

REALIZAR 0 CONTROLE POPULACIONAL

DE CAES E GATOS NO MUNIcipIO DE BOA

VISTA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

0 PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNIcipIO DE BOA VISTA, ESTADO DA

PARAinA, fago saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.  1° -Fica o Poder Executivo  autorizado a realizar o  Controle Populacional de Caes  e

Gatos  no  Municipio  de  Boa  Vista,  atrav6s  de  ap6es  de  vigilancia  sanitdria,  controle  e

prevengao  de  zoonoses,  controle  da  populagao  de  animais  dom6sticos  em  situagao  de

abandono, posse responsavel e da promogao do ben-estar da sadde humana e animal.

Art. 2° -  Sao objetivos desta Lei:

I - garantir niveis bdsicos de cuidados para os animais, diminuindo as taxas dei abandono,

natalidade, morbidade, mortalidade e de controle das populap6es de aninais errantes;

11 - prevenir, reduzir e eliminar o abando de animais em logradouros pdblicos, as causas de

sofrimento  fisico  e  mental,  possiveis  causas  de  zoonoses,  ataques  e  dos  agravos  causados

pelos animais, a assegurar e promover o bern-estar animal;

IH - promover a melhoria da qualidade do meio ambiente,  garantindo condig6es de satde,

seguranga e ben-estar pdblico.

Art. 3° - Para fins do disposto nesta Lei, infere-se por:

I - zoonose, a doen9a transmissivel comum a hom`em e animal;
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Ill - animal dom6stico, o animal que coabite com o homem;

IV - animal solto, o animal errante encontrado sem qualquer processo de contengao;

V  -  animal  apreendido,  o  animal  capturado  por  servidor  do  6rgao  sanitdrio  responsavel,

cousiderando-se   apreensao   b   transporte,   o   alojamento   nas   dependencias   do   dep6sito

municipal de animais e a destinagao fmal;

VI - dep6sito municipal de animais, a dependencia apropriada do 6rgao sanitario municipal

para alojamento e manutengao de animal apreendido;

Art.4° -Sao objetivos das ap5es de controle da populapao animal:

I - preservar a sadde e o bern-estar da populapao humana do dano ou inc6modo causados por

animal sem dono;

11 - prevenir, reduzir e eliminar as causas de sofrimento do animal.

Art.5°  -  0  Poder  Executivo  Municipal,  fica  autorizado  a  fomentar  a  implantapao  e  o

desenvolvimento de programas de controle populacional de caes e gatos.

§ 1 a. Constituem ag6es de controle populacional de caes e gatos:

I - o controle reprodutivo das populag6es de caes e gatos abandonados, cousubstanciado na

adogao de metodos de esterilizapao pemanente;

11 - a prevengao de zoonoses ou de doengas especificas com vistas a redugao da renovapao

populacional de caes e gatos atrav6s do aumento da expectativa de vida dessa populapao;

Ill - a implantapao de programas educativos;

IV - a qualificagao dos agentes.

Art.6° - 0 Poder Executivo promovera, atrav6s d.e suas secretarias, programas e campanhas

publicitdrias  sobre  couscientizapao  da

domestico, podendo, para tanto, celebr

populapao  acerca  da  posse  responsavel  de  animal

ceria com entidade de prote9ao animal e outras
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organiza96es n5o govemamentais, universidades,  empresas pdblicas  ou privadas,  entidades

de classe e arms.

Art.  7° - 0 material do programa a que se refere o artigo  anterior desta Lei conterS entre

outras informap5es, orientagao sobre:

I - importincia da vacina9ao de cao e gato;

11 - zoonoses;

Ill - cuidados e forma de lidar com o animal;

IV - problemas  decorrentes  do ndmero excessivo  de animais  domesticos  e importincia do

controle da natalidade;

V - esterilizapao;

VI - abandono e etc.

Art.8°  -  0   Poder  Executivo,  atrav6s   de  suas   secretarias,   clara  publicidade  a  esta  Lei,

preferencialmente  em  forma  de  campanhas  educativas  e  incentivara  os  estabelecimentos

comerciais   que   desenvolvam   atividades   com   animais,   veterinalios   conveniados   e   as

entidades de prote9ao aos animais a faze-lo.

Art.9° - Sera apreendido o animal:

I - solto em logradouro pdblico ou local de livre acesso ao pdblico;

11 - submetido a maus-tratos por seu proprietdrio ou preposto deste;

Ill - com indicios de contaminapao por raiva;

IV - com suspeita de contaminagao por outra zoonose;

V -criado em condig5es inadequadas de vida ou alojamento;

VI -cuja criapao ou uso seja vedado p
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Paragrafo thico - 0 animal apreendido em decorr6ncia do que disp5e o incis? IV deste artigo

somente  podera  ser  devolvido  ao  proprietario  caso  tenham  sido  eliminadas,  conforme

coustatapao, as causas de sua apreensao.

Art.10  -  0  animal  apreendido,  salvo  em  caso  de  maus-tratos,  ficara  a  disposigao  do

propriet5rio ou de seu rapresentante legal.

Art.11 -0 animal apreendido e nao resgatado pelo proprietario no prazo de 15 (quinze) dias

sera encaminhado, a criterio do 6rgao sanitdrio responsavel, para:

1 - adogao;

11 - eutanasia, em caso de:

a) doen9a transmissivel e incuravel;

b) nao transmissivel e incuravel;

c) ferimento grave, clinicamente comprometido.

§   1°  -  Os  procedimentos  previstos  nos  incisos  I  e  11  deste  artigo  serao  submetidos  a

supervisao do medico veterindrio do 6rgao de controle de zoonoses.

§ 20 - 0 cao e o gato adotados serao castrados cirurgicamente.

§  3°   -  Tratando-se  de  femea,  podera  preferencialmente,  adotar  a  vacinapao  antes   da

castrap5o.

Art.12  -  i  obrigat6ria,  em  logradouro  pdblico,  a  colocapao  de  coleira  com  plaqueta  de

identiflcapao e guia adequada ao tananho e porte do animal.

§  1°  -  A  condugao  de  animal  em  logradouro  pdblico  deveri  ser  feita  por  pessoa  cujas

caracteristicas de idade e forga sejam suficientes para c.ontrolar os movimentos e contengao

do animal.
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§  2°  -  0  descunprimento  do  disposto  no  caput  sujeita  o  proprietario  a.multa  de  50%

(cinquenta por cento) do valor da unidade fiscal de referencia, por animal, dobrando em caso

de reincidencia.

Art.13 -0 proprietario de cao e gato 6 responsavel por manter estes animais em condic6es

adequadas  de   alojamento,   alimentapao,   satde,  higiene  e  ben-estar,   e  pela  destinagao

adequada dos dejetos.

§  1° -As condig6es de alojamento deverao impedir que o animal fuja ou agrida terceiro ou

outro animal.

§ 2° -0 descumprimento do disposto no caput sujeita o proprietdrio do animal a:

I - intimapao para regularizapao da situa9ao em 15 (quinze) dias;

11 -multa de uma tJFIR (unidade fiscal de referencia), caso a inegularidade nao seja sanada

no prazo previsto no inciso I deste artigo;

Ill -multa prevista no inciso 11, acrescida de 100°/o (cem por cento), a cada reincidencia.

Art.14 -i terminantemente proibido  abandonar animal em logradouro pbblico ou privado,

sob pena de multa de tres UFIR (unidade fiscal de referencia).

Art.15 -0 evento de comercializapao de cao e gato dependera, para iniciar suas atividades,

de autorizagao do 6rgao municipal respousavel.

Art.16 -E responsabilidade do proprietino ou do responsavel pela guarda do animal o dano

por ele provocado, exceto quando houver invasao de propriedade.

AI.17   -   i   obrigatoria   a   instalagao   de   placa   de   advertencia   em   residencia,   em

estabelecimento comercial ou em outro local que mantenha cao para guarda.

Art.18  -  0  proprietdrio  de  animal  e  obrigado` a  vacinar  seu  cao  ou  gate  contra  raiva,

observado o prazo para a revacina9ao anual.
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§ 1° -A vacinapao de que trata o caput deste artigo devera ser feita gratuitapente pelo 6rgao

pdblico competente, em campanha anual.

§   2°   -   0   responsavel   pelo   animal   devera   guardar   o   certificado   de   vacinapao   para

apresentagao a autoridade competente sempre que solicitado.

§  30  - Nao sendo apresentado  o  comprovante de vacinagao, o responsavel sera intimado  a

providenciar a vacinag5o dos animals no prazo de 20 (vinte) dias.

§ 4° - 0 comprovante de vacinap5o fomecido pelo 6rgao municipal responsavel e a carteira

emitida por veterindrio particular ser5o utilizados para comprovagao da vacinapao anual.

Art.19 - 0 descuniprimento do disposto nesta Lei sujeita o infrator ds seguintes penalidades:

1 - multa;

11 - apreensao do animal;

§  1 ° - A Multa prevista no inciso I tern como referencia UFIR, sendo aplicada em dobro, na

reincidencia;

§ 2° - A aplicapao de multa nao exclui outras penalidades previstas em legislapao;

§  3°  -  As  penalidades  previstas  neste  artigo  serao  aplicadas  sem  prejuizo  de  participagao

obrigatoria em palestra educativa sobre posse responsavel de animal dom6stico.

Art.20 - 0 agente sanitario 6 respousavel pela aplicaeao das penalidades previstas nesta Lei.

Art.21  -  Cabe  ao  proprietario,  em  caso  de  morte  do  animal,  dispor  do  cadaver  de  forma

adequada.

Art.22   -  As   despesas   decorrentes   do  projeto   de  Lei   correrao   por   conta  de   dotapao

orgamentina pr6pria do Poder Executivo Municipal, ficando desde ja autorizadas a abertura

de cr6dito especial, e suplementapao oreamentaria,
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Art.23.  Os  valores  arrecadados  com  as  multas  serao  destinados  ao  Fundo  Municipal  do

Direito dos Animais.

§ 1° -Fica autorizado a criagao do Fundo Municipal dos Direitos dos Animais.

Art. 24 - Fica o Poder Pdblicb autorizado a celebrar convenio e/ou parcerias com entidades

de    protegao     animal     e     outras     organizap6es     nao     govemamentais,     universidades,

estabelecimentos veterindrios,  empresas  pdblicas  ou privadas  e entidades  de classe, para  a

consecugao dos objetivos desta Lei.

Art. 25 - Esta Lei entrara em vigor na data. de sua publicapao.

Boa Vista,19 dejulho de 2021
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IV - Gestao e acesso ds seguran9as socioassistenciais e a ailioulaqao
entre servigos, beneficios e trausparencia de rends como garantias de
direitos socioassistenciais e prote9ao social.

V   -   At`ia9ao   do   SUAS   em   situapao   de   calamidade   pdblica   e
emergencias.

Art.  2°  -  Esta  ResoLngfo  entre  em  vigor  a  paTtir  da  data  de  sun
pubiicapao.

Boa Vista / PB, 21  de julho de 2021

SELMA CRISTINA ARAUJO RAMOS
Presidente de Conselho Municipal de Assistencia Social - CMAS

Pubucrdo I.or:
K6zia Silmara Costa Farias

C6digo ldentlncador: AC2DA6CB

GABINETE D0 PREFEIT0
LEI N° 689/2021

AUTORIZA      0      PODER      EXECUTIVO      A
REALIZAR  0  CONTROLE  POPULACIONAL  DE
CABS E GATOS N0 MUNIcipIO DE BOA VISTA
E DA oumAs pRovlDENclAs.

0  PREFEITO CONSTITUC]ONAL D0 MUNIcipI0 DE  BOA
VISTA,   ESTADO   DA   PARAiBA,   faco    saber   que    o   Poder
Legislativo aprovou e eu 8anciono a seguinte Lei:
Art.   L°  -  Fica  o  Poder  Executivo  aiitorizedo  a  realizar  o  Controle
Populacional de Caes e Gatos no Municipio de Boa Vista, atravts de
ac6es   de   vigilincia   sanitata,   controle   e  prevenc5o   de   zoozioses,
controle   da   populacao   de   aniniais   domesticos   em   situapao   de
abandono,  posse  responsavel  e da promoc5o  do  ben-estar da  sabde
humana e anind.
Art. 2° -Sao objetivos desta Lei:
I - garantir niveis bdsicos de cuidados pars os animais, dininuindo as
taxas dei abandono, natalidade, mol.bidade, mortalidade e de controle
das popuLa95es de animais errantes;
11 -  prevenir,  rechLzir e  eliminar o abando  de animai8  em  logradouro8

pdblicos, as causes de sofrimento flsico e menul, possiveis causas de
zoonoses, ataques e dos agravos causados pelos animais, a assegurar e
promover o bem<star animal;
Ill - promover a methoria da qualidade do meio ambiente, garantindo
condig6es de srfude, seguranqu e ben-estar irdblico.
Art. 3° - Para fins do disposto nesta Lei, infere-se por:
I - zoonose, a doenga transmissivel comum a homem e animal;
11  -  6rgto  sanitirio  respousavel,  o  indicado  polo  Poder  Executivo
Municipal;
Ill - animal dom6stico, o animal que coabite com o homem;
IV - animal solto, o animal eTrante encontrado sem qualquer proce§so
de conteng5o;
V  -  animal  apreendido,  o  animal  capturado  por  servidor  do  6rg5o
sanitirio   responsaveL,   considerando-se   apreens5o   o   transporte,   o
alojamento  nas  dependencias  do  dep6sito  municipal  de  animals  e  a
desfro9ao final;
VI  -  dep6sito  municipal  de  aninais,  a  dapendchcia  apropriada  do
6rgao  sanitalio  municipal  para  alojamento  e  manuten9ao  de  animal
apreendido;
Art.4° -S5o objetivos das ap6es de controle da populapao aninal:
I - preservar a sadde e o ben-estar da populap5o h\mana do dano ou
inc6modo causados por animal sem dono;
11 - prevenir, reduzir e eliminar as cau8as de sofrimento do animal.
Art.5°  - 0  Poder Executivo M`inicipaL,  fica autorizado  a  fomentar a
implantacao    e    o    desenvolvinento    de    prognLmas    de    confrole
populacional de cdes e gatos.
§ 1 a. Constituem ag6es de controle populacional de c5es e gates:
I    -    o    controle    reprodutivo    das    popuLap6es    de    caes    e    gatos
abandonados, consubstanciado na ado9ao de m6todos de esteriliza9ao

permanente;
11 - a I)reveng5o de zoono8es ou de doencas especificas com vistas a
redu9ao   da   renovap5o   populacional   de   caes   e   gates   atraves   do
aumento da expectativa de vida dessa populap5o;

Ill - a implantapfro de []rogramas educativos;
IV - a qualificagao dos agentes.
Art.6°  -  0  Poder  Executivo  promovefa,  atravds  de  suas  secretarias,
progranias    e    campanhas    publicitdrias    sobre    conscientizaQao    da
populapao acerca da posse responsdvel de animal domestico, podendo,
para tanto, celebrar parceria com entidade de protec5o animal e outras
organizng5es  ndo  govemamentais,  universidrdes,  empresas  pdbljcas
ou privadas, entidrdes de classe e afins.
Art. 70 - 0 material do programa a que se refere o artigo anterior desta
Lei conteri, entre outras informa96es, orienta95o sobre:
I - impoTt@ncia da vacinapao de cao e gato;
11 - zoonoses;
Ill - cuidados e foma de lidar com o animal;
IV   -   problemas   decorrentes   do   ndmero   excessivo   de   animais
domesticos e importancia do controle da natalidade;
V - esteriLizap5o;
VI - abandono e etc.
Art.80   -   0   Poder   Executivo,   atraves   de   sues   secretarias,   darn
publicidade  a  esta  Lei,  preferencialmente  em  fonna  de  campanhas
educativas    e    incentivari    os    estabelecimentos    comerciais    que
desenvolvam  atividades  com  animais,  veterindrios  conveniados  e  as
entidades de proteg5o aos animais a faze-lo.
Art.9° - Sera apreendido o aninal:
I - solto em logradouro [rdblico ou local de livre acesso ao ptolico;
11 - submetido a maus-tratos por seu proprietdrio ou preposto deste;
Ill - com indicios de contaminap5o por ralva;
IV - com suspeita de contaiina95o por outra zoonose;
V - criado em condi¢6es inadequndas de vida ou alojamento;
VI - cuja criapao ou u8o seja vedado por esfa Lei.
Parigrafo inico - 0 animal apreendido em decorrencia do que disp5e
o inciso IV deste artigo somente poderi ser devolvido ao proprietario
caso tenham sido eliminadas, conforme constata9ao, as causas de sue
apreens5o.
Art.10 -0 animal apreendido, salvo em caso de maus-tratos, ficard a
disposi9ao do proprictario ou de seu representante Legal.
Art.I I  -0  animal  apreendido  e  nao  resgatedo  pelo  propriet6rio  no
prazo  de   15   (quinze)  dias  sera  encaminhado,   a  criterio  do  6ngao
sahitato respousivel, para:
1 - adogfro;
11 - eutandsia, em caso de:
a) doenca transmissivel e inc`utvel;
b) nao transmissivel e inc`rivel;
c) ferimento grave, clinicamente comprometido.
§  L° -Os procedimentos previstos mos incisos  I e 11 deste artigo serao
submetidos a 8upervisao do  medico  veterinario  do 6rgao de controle
de zoonoses.
§ 20 - 0 cao a o gato adotados serao castrados cirurgicamente.
§  3°  -  Tratando-se  de  finea,  poderi  preferencialmente,  adotar  a

#2C.aE#Sg¥a¥6#fty:#f:gradouropdblico,acolocacfodecoleira
com |]laqueta de identificapao e guia adequndr ao tamanho e porte do
animal.

§  1°  - A condu9ao de animal em loglndouro pdblico deveri ser feita
per pessoa cujas caracteristicas de idade e forpa sejam suficientes para
controlar os movimentos e contencao do animal.
§ 2° - o descunprimento do disposto no capu( sujeita o proprietirio a
multa  de  50%  (cinquenta por  cento)  do  valor  da  `midade  fiscal  de
referencia, por animal, dobTando ern caso de reineidencia.
Art.13  -0 proprietirio de c5o e gato e responsaveL por manter estes
animais  em condic6es adequadrs de alojamento,  alimentapfro,  satde,
hictene e ben-estar, e peLa destinapfro adequada dos dejetos.
§  1° -As condi¢6es de alojamento devedo impedir que o animal fuja
ou agrida terceiro ou outro animal.
§  2° - 0 descumprimento do  disposto no caput sujeita o propri:tario
do animal a:
I - intima9ao pan regulari2a9fro da situagao em 15 (quinze) dias;
11   -   multa  de   uma   UFIR   (unidade   fiscal   de  referencia),   caso   a
irregularidade  nao  seja  sanada  no  pmzo  previsto  no  inciso  I  deste
artigo;
Ill -multa prevista no inciso 11, acrescida de  100% (cem por cento),  a
coda reincidencia.
Art.14 -i teminantemente proibido abandonar aninal em logradouro
pdblico ou privado, sob I)eaa de multa de tres UFIR (unidade fiscal de
referencia).
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Art.15  -0 evento de comercializ89ao  de c5o e  gato dependeri, pars
iniciar    suas     atividades,     de     autorizap5o     do     6rg5o     munieipal
responsavel.
Art. L6  -i  respotisabilidnde  do  proprietino  ou  do  respons6vel  pela
guarda  do  animal  o  dano  por eLe  provocado,  exceto  quando  houver

%¥i°.clef:3:egia#o9:;  a  instalapao  de  p|aca  de  advertencia  em
residencia,   em  estabelecimento   comercial   ou  em  oufro   Local  que
mantenha cao para gurda.
Art.18 -0 proprictdrio de animal 6 obrigado a vacinar seu c5o ou gate
contra raiva, observado o prazo para a revacinapao anunl.
§  L° -A vacinapfro  de que trata o  caput deste  artigo  deveri ser feita
gratuitanente pelo 6rg5o pdblico competente, em campanha anual.
§  2°  -  o  reaponsivel  peLo  animal  deved  guardar  o  certificado  de
vacinapao  para  apresentapfo   a  autoridade  competente  sempre  que
solicitado.

§   3°   -   Nao   sendo   apresentado   a   comprovante   de   vacina9ao,   o
responsivel  sera intimado a providenciar a vacinap5p dos animais Ilo
prazo de 20 (vinte) dias.
§  4°  -  0  comprovante  de  vacinap5o  fomecido pelo  6ngao  municipal
responsavel   e   a   carteira   emitida  per   veterinario   particular   serao
utilizedos pars comprovapao da vacinaq5o anunl.
Art.19 -0 descumprimento do disposto nesta I.ei sujeita o infrotor ds
seguintes penalidades:
I  - multa;
11 - apreensao do animal;

§  I a - A Multa previ8ta no inciso I ten como referencia UFIR, sendo
aplicada em dobro, in reincidencia,
§  2°  -  A  apLicap5o  de mulfa nfo  exclui  outras  penalidades previstas
em legislap5o;

§  3°  -  As  penalidades  previstas  neste  artigo  serfro  aplicadas  sem
prejuizo de participapfro obrigat6ria em palesha educativa sobre posse
respons6vel de animal dom6stico.
Art.20   -   0   agente   sanitdrio   6   responsavel   pela   aplicap5o    das
penalidades previstas nesta Lei.
Art.2l  -Cabe ao proprietdrio, em caso de morte do animal, dispor do
cadaver de forma adequada.
Art.22 - As despesas deeorrentes do projeto de Lei correrio por conta
de   dota9ao   orqunentiria  pr6pria  do   Poder  Exeeutivo   Municipal,
ficando   desde   ja   autorizadas   a   aberhira   de   credito   especial,   e
suplementapao orcamentdria, caso necessirio.
Art.23.  Os  vaLores  arrecadados  com  as  multas  8er5o  destinados  ao
Fundo Municipal do Direito dos Animais.
§  1°  -Fica autorizado a criapao do  Fundo  Municipal  dos Direitos dos
Animais.
Art.  24  -  Fica o  Poder Pdblico  autorizado  a celebrar  convenio  e/ou
parcerias com entidades de prote9ao animal e outras onganizap5es nao
govenamentais,      universidndes,      estabelecimentos      vetermfrios,
empresas   pnblicas   ou   privadas    e   entidades   de   classe,   papa   a
consecng5o dos objetivos desta Lei.
Art. 25 -Esta Lei entrafa em vigor na data de sua publicap5o.

Boa Vista,  19 de julho de 2021

ANDRE LUIZ COMES DE ARAdJO
Prefeito

PubLlcado per:
Kezia Silmara Costa Farias

Couigo ldehtlflcador:48E5 8C

GABINETE D0 PREFEIT0
EXTRATO DO CONTRATO N.a 60302re02 I

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Vista
CONTRATADO         (A):         MODERNA         LOCACA0         E
EMPRENDIMENTOS I,TI)A
CNPJ N° 35.484.97`1/0001 -39
PREGAO PRESENCIAL N° 003/2021 - SRP
0BJETO: LOCACAO DE TRATOR TRACAD0 E CABINADO.
VALOR: R$ 37.500,00 (trinta e sete nil e quinhentos reais).

i::Esgg: EX:Mcifecipi;. o5  (cinco)  mese§,  o2(d,ra§)  semanas  e
o5(cinco) dias
DATA DA ASSINATURA: 08 de Julho de 2021.

VIGENCIA: INICIAL: 08 de Julho de 2021.
FINAL:  31  de Dezembro de 2021.

Publlcado por:
Kezia Silmara Costa Farias

C6digoldentiricador:36177ECC

GABINETE DO PREFEIT0
ExrRATo Do coNTRATo N.® 40gol/zo2i -CPL

CONTRATANTE: Prefeituna Municipal de Boa Vlista
CCONTRATADO  (A)  ALLFAMEI)  COMERCIO ATACADISTA
DE MEDICAMENTOS LTDA                .
CNPJN°31.187.918/0001-15
DISPENSA N° 009/2021
OBJETO:             AQulslcAO             DE             MEDlcAMENros
REMANESCENTES.
VALOR: R$ 89.039,00(oitenta e nove nil e trinta e move reais)

=Z8S= ¥ng%:  o5(cmco)  meses,  03(tres)  sernarms;
02(dois) dias
DATA DA AssINATURA: 08 de iuiho de 202 I .
VIGENclA: INlclAL: o8 de Juiho de 2o2 I .
FINAL: 3 I de Dezembro de 202 I .

Publto por:
K6zia Silmara Costa Farlas

C6dlgoldentificador:35109E86

GABINETE DO PREFEITO
EX'IRATO D0 CONTRATO N.0 100701/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Vista
CONTRATAI)O (A): ANA LUCIA SILVA TOME
cNpj NO 36.886.8 I 8/000 I ro9
PuEGAOELETRONICON°007#021
oBJE'ro : AQulslcAo DE GENERos ALIMENTicros.
VALOR:  R$  311.232,00  (trezentos  e  onze  nil  e  duzentos  e  trinta  e
dois reals}

+itxs3|=D#°#6:o5(cinco)meses"(duas)semanas
05 (cinco) dLas.
DATA DA AsslNATURA:  i2 de ]uiho de 202 I .
VIGEr`rolA: INlclAL:  i2 de Julho de 2o2 I .
FINAL: 31  de Dezembro de 2021.

Publiendo par:
Kezia Silmara Costa Farias

C6digoldentificador:326840AD

GABINETE DO PREFEITO
EX'IRATO DO CONTRATO N.a 100704/2021

CONTRATANTE: Prefeit`ira Municipal de Boa Vlista
CONTRATADO    (A):    MEGA    MASTER    COMFRCIAL    DE
ALRENTOS EIJRELI
CNPT No o8.37o.o39/ooo 1 un
PPREGAOELETRONlcoN°007/202l
OB]ETO: AQulslcAO DE GENEROs ALmu3Nriclos.
VAu)R. RS  134.810,00 (cento e tinta e quatro nil e oitocentos e dez

ifeE:+#ngoatin,_oards)_
05(cinco) dias.
DATA DA AsslNATURA:  i2 de ]uiho de 202 I .
viGBNclA: INlclAL:  i2 de iuiho de 2o2i.
FINAL:  31  de Dezembro de 2021.

Publ- por:
K6zia SiLmara Costa Farias

C6digo ldentlficador:A8868ACC

GABINETE DO PREFEITO
ExrRATO DO cOI`ITRATO N.0 i00702/202 I

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Vista
CONTRATADO   (A)   COMERCIAL   DE   ALIMENTOS   WSSE-
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