
ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS 

GABINETE DO PREFEITO j y ^ A -
CNPJ 05.131.180/0001-64 

Rua Deputado Raimundo Chaves, 338 - Centro - CEP 68.250-0C|0. 

T E R M O D E R A T I F I C A Ç Ã O 

o Prefeito Municipal de Óbidos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o 

que determina o Art. 26 da Lei n° 8.666/93, com suas alterações posteriores e 

considerando o que consta no Processo Administrativo de Dispensa de Licitação N° 

C16/2018/PMO, RATIFICA a dispensa de licitação para contratação, da Centrais 

Elétrica do Pará S/A - CELPA para prestação de serviço de iluminação pública e 

arrecadação da Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública - CIP em 

atendimento à Prefeitura Municipal de Óbidos, a ser firmado com a empresa 

CENTRAIS ELÉTRICA DO PARÁ S/A, com sede na Rua Augusto Montenegro-Km 

8.5, Belém, Pará, CEP; 66.823-010, inscrita no CNPJ sob o n° 04.895.728/0001-80, 

neste ato, representada pelo Sr. Marcos de Souza Almeida (Diretor), portador do 

CPF. N° 112.100.285^9, mediante contratos administrativos no valor Global de R$ 

1.528.283,68 (um milhão, quinhentos e vinte e oito mil, duzentos e oitenta e trés 

reais e sessenta e oito centavos) sendo distribuídos da seguinte forma: R$ 

72.775,41 (setenta e dol mil, setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e um 

centavos), para o Contrato de Iluminação Pública e R$ 1.455.508,27 (um milhão, 

quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e oito reais e vinte e sete centavos) 

para o Contrato de Prestação de Servlçbs de Faturamento, Cobrança e Arrecadação 

da Contribuição de Iluminação Pública - C\^, para o período de 36 (trinta e seis) 

meses, determinando que se proceda\ publicação do devido extrato. 

•J 
Óbidos (PA), 10desetemt5fode\2018. 

FRANCISCO JOSE ALFAIA DE BÂRROS 
Prefeito Municipal de Óbidos/PA 
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