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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MU CIJ'AL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
CNPJ (MF): 0l.612.754/0001"65 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 021/2019 
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019 
OBJETO,: ContraJaçao de Empresa EspecioJfaada o.a Prestação d e 
Servicos necessários à Realização de Concurso Púb lico, para 
pr<:JVimento de Cargos Efetivos para integra rem o quadro d e Pessoal d a . 
Prefeitura Municipal de Campo Largo do Piaui, bem como na$ 
Secretarias Municipais. 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJVl)ICAÇÃO 

O procedimento licitatório, modo.l.idode Tomada Preços, 
n" 005/2019 de que trata este processo, objetivou a seleção da 
melhor proposta pa.ra a Contratação de Bmpl"el:la Especio.lwada na 
Prestação de Serviços necessáriol:I à Realização de Concurso Pub lico, 
para provimento de Cargos Efetivos para integrarem o quadro de 
Pessoal da Prefeitura Municipal de campo Largo do Piam, bem como 
nas Secretarias Munícípais. 

Foi em toda a sua tramitação atendida à legislação 
pertinente. oonsoante o Parecer da Comissão Permanente d e 
Licitação e da Asse ssoria Jwicü.oa deste Município. 

Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, 
HOMOLOGO o procedime nto, modalidade Tom a da Preços, n º 
0 05 /2019 e ADJUDICO o objeto deste procedime n to licitatório a 
empresa Creacer Conaultoriu Ltcla - Me (Crescer CoAeultoriaa}. 
CNPJ: 09.375.709/0001---46, que receberá à importância de 100% 
Icem por cento) do valor das ínsct1ções arrecadadas, quais sejam: l) 
Inscrição para cargos de Nível Superior com o Valor máximo d e R$ 
100 ,00 (cem) reais; 21 Inscrtç o p ara Cargos de Nlvel Médio com o 
Valor máximo de R$ 80,00 (oitenta) reais; 3) Inscrição para Cargos d e 
Nível Fundamental com o Valor Mfl,xi,mo de R$ 60,00 (sessento,) reo.is. 
totalizando o preço total fixo d e R$ 240,00 (duzentos e quarenta) 
reais, conforme valores constantes na Proposta de Preços 
apresentante pela licitante vencedora. 

Campo Largo do Píaui (PI), 26 de junh o de 2019. 

Rô1nulo Aécio S011-
Preft:íto Municipal 

IJS":tADO DO l"lAOÍ 
J:>11:.EF'elTOR.A MUNlC1l> A.l~ Ol;: CAMl'O l.A_RGO 00 PIAUt 
CNP.I (MIi'): 01..6U.754f0001.--61! 

EXTRATO DE CONTRATO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N " 021/2019 
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019 
OBJBTO: Contrataçã o d e Emf)T'esa Especializo.da. na Prestaç o d .e 
SeJVi.ços nec-ess,Q.rios O. Realizw;âo de Concurso PO.bllco, paro.. 
provirn.ent.o de Cargos Efetivos para integi-srem o quadro d e Pessoal da 
Pi:--eíe ituJ"B MunicipaJ d e Campo l..a,rgo do Piauí , bem como nas 
S ereta.Mas Mu:nicipais-
CONTRATANTE: Pt-efe(tura Municipal de Campo Ltu·go do Piaui-Pl. 
CONTRATADA; Cresc-e,r Consultorias Ltd.a - Me (Crescer Consultol"ias). 
CNPJ DA CONTRATADA: 09.375.709 / 0001-46. 
ENDEREÇO: Rua Senador Joaquim Pir-es, n º 1965, Bain"o lninga, CE:P: 
64.0 49-5 . o, T eroRina-PI . 
VALOR TOTAL: P -la pre,;itaçã.o d,;,,;i ,;i rviços té nico- - ,;ipec:iaJjzado~ . a 
CONTRATADA recebe rá da CONTRATANTE, à í mportã.ncia d e 100% 
[~m por Oénl:O) d o v alor da.;;, in,;,criçõe$ a.rrec,ada.da.,;,, qua.i$ ,;,eja.rn: 11 
Io.,.criçAo para. Cs.rgo,;i d e Nivel Supertor com o Valor má.xi.mo d e R$ 
100,00 (cem) r$B.is; 21 In$Criçao para Cargo$ de Nível M é dio 0<>m o Valor 
máximo de R$ 80,00 (o iumta) reais; 3) rn,,.çrlção pa.ra Cargo"' d e N ível 
Fundainental. com o Vâ.lor Mwrimo de R$ 60,00 (ses,,.ent.a.) rewa, 
tot aJiza.ndo o preço total f'lx.o d e R$ 240,00 (duzentos e quarenta) reais. 
PONTE DE RBCURSOB: Orç.a,n.ento G,~râ.l do Município/ Recursos 
P rópriO,;i (FPM/lCMS/ C.:,nta. m ovimento e outro;>$) . 
PR.AZO DE VIOENCIA! Contrato entran:. em v lgpr na data. de aua 
áã~irw.tu.rã.. e f"m.darâ cm 180 (cento é oi.tenta) dia~_. ou. a.ntc:a dC8tu. da.tú.. 
se tod a.,; a s et.a.pas do c oncurso forem fi.na.lizacla.,;, condicionad a sua. 
ef'lcácía. à publ;Cá.çào n a. impren$a oficial. 
DATA DE ASSINATURA: 28/06/2019. 

Campo C.argo do Pia.ui - PI, 28 d e j unho de 2019. 

Ramulo Aécio So~ 
Pre-féito Mun.icipal 

CQl'SZLHO KJHICIPAL OOS DI:REI'l'OS DA 
C~ E 00 ADOI..ESCN'!B DO MCNICÍPXO 

DE CAMPO LAMQ0 DO PIAO'i - PI 

RICSOLtJÇio CHX::A - CLP Mº 06/2019 

A CGMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL, r esponsáve l pel a 
organ i wçllo do p l e · o , bem como por toda conduç.ão do processo 
de eSCôlha dos consel heiros Tute lare s do M,.rn1ctp10 cte Campci 
La r go do Pi aui , no uso de suas atri bu i ções legais : 

,,..,, • 1° P1 vi1lg;i:,- a mudança ele ender.eço ~o l ocal da 
CAPAC?'l'AÇÃO (2ª E'l'APA DO PBtJCUSO DB ESCOLHA) para o S&.l..lo 

Paroqaial - AY. da r.a~•~, S/N, Centro, • •er r....UZada. 
no• d:l.aa 1 º • 2 da julllo da 2019 da• 08 : o,o u 12 : O O e dae 
1':00 à■ 18 :00 hora•. 

A t . 2q - E ta Reso l uçao en ra a partir desta data . 

Campo Largo do Piauí , 27 de junho de 2019. 

d~~W 
Presidente da Caai.aaio Espacial. Eleitoral 

r :-, 
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ESTADO Do PIAU( 
MYNIc1pI0 DE NOSSA SENHORA Dos REMEQIOS 

C.I.MAAA MUNICIPAL De NOSSA SCNHORA DOS REP.U! DIOS 

Comissão 1Processante n• 01 /2019 
Autos do Processo n • 001/2019 
Denunciante: Antõnlo Alves de Sousa 
Denunciado : MANOEL DE JESUS S ILVA - IPrefell.o Munlclpal 

PARECER 

RELATÓRIO: 

Nos lermos do inciso Ili do Art . s• do Decreto- l..ei n • 201/67, a 
COMISSÃO PHOCESSANTEn• 01 /2019, tendo em vista a instauraçã.o d o 
Processo do Cassação do Mandato de Profello n • 001/201 9 , originário da 
denúncio formu lada por An16nlo Alv&s d& Sousa, sob re a prática do lnfraç,ões 
pol ítico-administrativa (Art. s•, V II, Decreto-Lei n• 201/67) , receb ido pelo 
ple nário da Câmara Municipal na sessão ordinária d e 1 6 de m aio de 2019, pela 
m aioria de 2/3(dols terços) dos m embros da Câmara de Vereadores, e 
le var,do-so om consideração a DEFESA PRÉVIA apresentada pelo 
denunciado, SR. M ANOEL DE JESUS SILVA, a tuei prefeito municipal Cla 
No&sa Senhora do& Remédios/PI, e&ta Comissã.o Procei;sante vem concluir , 
preliminarmente, seu trabalho com a emissli.o do presente pareoer, tom ando 
por base a denúncia, os documentos e a defesa prévia escrita apresentad a 
pelo denunciado durante os trabalhos desta Comissão Processante, que atuou 
na a va liação da defesa, dos requer imentos e documen tos fornecidos pelo 
Chefe do Poder Executivo Municipal. 

Após minu c iosa análise do todos os docum en tos e da donúncla 
apresentada e ,recebida pelo p h,mário da Câmara Municipal de V ereadores pela 
m aioria d e 2/S(dois terços) dos seus m e mbros , e a inda o conteúdo da Defesa 
Prévia apresentada pelo denunciado, a Com issão Processante, a lcançou o 
convencimento n ecossár lo para a expedição do presente PARECER que cm 
sín tese é o seg uinte : 

A denúncia foi apresenta.da pelo oidadão ANTÔNIO A L VES DE SOUSA. 
qualificado nos autos, que comprovou ser eleitor deste munic ipio onde reside e 
que está qu ite ççm a Justiça leitora!, imputando ao atual Prefeito Municipal . 
Sr. MANOE.L. DE J E SUS SIL.VA, a prática de inf rações polltlco-admin lstrativas 
(Art . 4 °, Inciso VI I, do Decreto -Lei n• 201/67) que d iz respeito a desobediência 


