
RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA 
 

Junho de 2018 
 

Construção de Pontes 
● Objeto do Projeto: Construção de 200m de Pontes de Madeira no município 

● Nome do Contratado: Jupe Empreendimentos Eireli - Ltda 

● Ano do Projeto: 2018 

● Número do Processo Licitatório: 2/201700004 

● Local da Execução do Projeto: Zona Urbana e Rural 

● Origem do Recurso: Próprio 

● Valor do contrato Inicial: R$ 808.898,00 

● Valor Aditado (se houver): Não há valor aditado 

● Prazo de execução do Objeto: 365 dias (1 ano) 

● Data de início do Objeto: 24/11/2017 

● Data de fim do Objeto: 24/11/2018 

 

Reforma de escola 

● Objeto do Projeto: Reforma e ampliação da escola municipal da comunidade de Tamatateua 

● Nome do Contratado: E do S da S Peixoto Eireli-me 

● Ano do Projeto: 2018 

● Número do Processo Licitatório: 1/201800001 

● Local da Execução do Projeto: Comunidade tamatateua- zona rural 

● Origem do Recurso: Recursos do FNDE 

● Valor do contrato Inicial: R$ 80.620,79 

● Valor Aditado (se houver): Não há valor aditado 

● Prazo de execução do Objeto: 9 Meses 

● Data de início do Objeto: 05/03/2018 

● Data de fim do Objeto: 31/12/2018 



 

Aquisição de uma embarcação 
● Objeto do Projeto: Construção/aquisição de uma embarcação tipo Unidade de Saúde fluvial 
itinerante equipada 

● Nome do Contratado: JR serviços Navais Ltda.  

● Ano do Projeto: 2018 

● Número do Processo Licitatório: 3/2018-00001 

● Local da Execução do Projeto: Uso marítimo – zona rural 

● Origem do Recurso: Convênio Federal, Ministério da Saúde 

● Valor do contrato Inicial: R$ 2.224.055,00 

● Valor Aditado (se houver): Não há valor aditado 

● Prazo de execução do Objeto: 255 dias 

● Data de início do Objeto: 20/04/2018 

● Data de fim do Objeto: 31/12/2018 

 

 

Reforma e Ampliação de escola 
● Objeto do Projeto: Reforma e Ampliação da escola Nova União KM 0 

● Nome do Contratado:  Inovare Empreendimentos, Construções e Serviço 

● Ano do Projeto: 2018 

● Número do Processo Licitatório: 2/2018-00001 

● Local da Execução do Projeto: Comunidade são Raimundo zona rural 

● Origem do Recurso: Próprio 

● Valor do contrato Inicial: R$ 164.742,84 

● Valor Aditado (se houver): Não há valor aditado 

● Prazo de execução do Objeto: 180 dias (6 meses) 

● Data de início do Objeto: 15/06/18 

● Data de fim do Objeto: 31/12/2018 

 

 

 
 



Pavimentação de vias urbanas  
● Objeto do Projeto: Implantação de infraestrutura viária pavimentação de vias urbanas  

● Nome do Contratado:  Construtora J. Ney Ltda. 

● Ano do Projeto: 2018 

● Número do Processo Licitatório: 3/2018-00002 

● Local da Execução do Projeto: Bairro Perpétuo Socorro Ponto Certo 

● Origem do Recurso: Convênio Ministério da Integração 

● Valor do contrato Inicial: R$ 1.506.000,00 

● Valor Aditado (se houver): Não há valor aditado 

● Prazo de execução do Objeto: 90 dias (3 meses) 

● Data de início do Objeto: 29/06/2018 

● Data de fim do Objeto: 30/09/2018 

 

 


