
 

CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ 

Rua Idalino de Oliveira, s/n – Centro, Mossoró – RN. CEP: 59.600 – 690 

CNPJ nº 08.208.597/0001 -76 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 010/2021* 

 

Processo nº:  0027/2021 
Modalidade: Dispensa nº DISP 022/2021 
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de consultoria e assessoria imobiliária para 
avaliação de prédio e sala comercial, na área urbana, no tocante a locação de imóveis: 

 
Código Descrição UNID Marca QUANT. Preço Total 

25107 

Elaboração de laudo avaliativo imobiliário referente a locação de 

edifício comercial localizado em área urbana, contendo: Vistoria in 

loco do imóvel, coleta de dados de mercado, medição das áreas de 

terreno e das edificações, análise de documentos, tratamento das 

amostras por fatores ou inferência estatística, modelos impressos 

e digitais dos laudos, bem como a descrição de taxas e impostos 

referentes aos serviços na elaboração. 

SERV 
 

1,00 5.333,1000 5.333,10 

25108 

Elaboração de laudo avaliativo imobiliário referente a locação de 

salas em edifício comercial localizado em área urbana, contendo: 

Vistoria in loco do imóvel, coleta de dados de mercado, medição 

das áreas de terreno e das edificações, análise de documentos, 

tratamento das amostras por fatores ou inferência estatística, 

modelos impressos e digitais dos laudos, bem como a descrição de 

taxas e impostos referentes aos serviços na elaboração. 

SERV 
 

1,00 3.752,9400 3.752,94 

     
Total 9.086.04 

 
Empresa Contratada: CONSTRUTORA JF ENGENHARIA LTDA 

 CNPJ: da Contratada: 32.883.090/0001-00 
Empresa Contratante: Câmara Municipal de Mossoró 
CNPJ da Contratante: 08.208.597/0001-76 
Valor: R$ 9.086,04 (NOVE MIL E OITENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS) 
Vigência do contrato: 10/06/2021 a 31/12/2021 
Data da Assinatura do contrato: 10/06/2021 
Fiscal de Contrato: Francisca Madalena de Souza Lima 
Gestor de Contrato: Francisco Honorato dos Santos 
 
*republicação do extrato do contrato por erro material, fora publicado o Contrato com nº 008/2021, quando na 
verdade trata-se do Contrato nº 010/2021, conforme confere o Código Identificador: 31607125. 

 
 

LAWRENCE CARLOS AMORIM DE ARAÚJO 

Presidente da Câmara Municipal de Mossoró  


