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ESTADO DO PIA1fl
PREFEITURA Mº NICIPAL OE CAMPO LARGODOPIAID
CNPJ (MF): 0l.612.754/0001-(iS

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ
GABINETE DO PREFEITO

,EXTRATO Dlt CONTRATO

CONVOCAÇÃO PARA RETORRO AO SERVIÇO P'Ó'BLIÇO
COIISIDERAln>O que a Servidora ANTONIA DOS REÓDIOB OLIVEIRA
SILVA, det.enlora de me.t.ricula n"269, atualmente lotada na Secrelaria d1t Eduçaçio
de~k Mun,j(lipio de Afl.t!LWCU.O d.o Pie.ui - PI.

C01'SIOERAffl>O que a referida Servidor.t solicitou no dia 20/«n/20170 gpzo
de Licença para tratm- de moti,.,o partieular ni.o remW1enda, consoante Artigo 68,
da Lei 0"024/2005, (Estatuto dos Servidores Públicos de Assunção do Piauí • PQ,
tendo sido este pleíto indeferido p<:>r e3ta, o4rrtini.,~o públii)u municípaJ_ O
Despacho de indeferido foi publicado no Diário dos Municípios Edição MMMCCXCH
dodJa. JS/03/2017.

PROCESSO ADMUl'ISTRATIVO Nº 038/2019
TOMADA DE PRBÇOB Nª 007/2019
OBJET01 Contratação de Empresa d e Engenharia para Prestação de

Scnri.ç o de Construção de Passagem Molhada, ügando a. Região dai;;.
Vilas, na zona rural, e o Município de Campo Largo do Pia.ui.
CONTRA.TARTE: Prefeitura Municipal de Campo Largo d o Piaui-PL
CONTRATADA: CB Engenharia Ltda. (CB Engenharia) .
CNpJ DA CONTRATADA: 24.353 .557/0001-74.
ENDEREÇO: Rua Gilbu~s, nº 3143, Bairro Vermelha, CEP: 64.018-010.

Verba Volant ,
Escripta Manent
assina tura.

CONSIDERANDO, por fim, que a servidora já se encontro há ma.is de 02 [dois)
a.nos e 08 (oito) meses afastada. do serviço público de maneira Ilegal.

CONVOCA-SE A SERVIDORA: ANTONIA D08 REMÉDIOS OLIVEIRA SILVA

para retomo UO:DIATO ao Se rvico f'üblico em virtude do enorme perl.odo de
arasbmlcnto, sem justificativa, tendo cm vista fl abertura de proccdimtsnto
administrativo para. apllcaçãD das penal dadcs cabíveis.

Teresina-PC
VALOR TOTAL: R$ 51.872,28 (cinquenta e: um mil, oitocentos e setenta

e dois reais e vinte e oito centavos).
ll'ONTE DE RECURSOS: Orçamento Geral do Municipio~ Receitas
Próprias .
PRAZO DE VlGENCIA: 165 (cento e sessenta e cinco) dias da data da,

sua

DATA DEASB.I NATURA: 15/11/2019.

campo Largo do Piauí- PI, 15 de novembro de 2019.

DOM

Assunç.'io do Pi()ui (PI), 25 de novembro de 2'01 9 .

Ramulo Af,cio Sou.a a

ANTÕNIO LUIZ NETO
Prefeito· Municipal
Assunção c:io Pi11ui - PI

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIP AL OE CAMPO LARGO DO PIAUI
Rua Joio Pereira dos Santos - Centro - CEP:64.148-000
CNPJ : 01.612.754/0001·65

Ern, 26 da NovembJo da 2019_

D~CRETO t,11 16/201 B

Dispõe aobfe o canc,, emenlo dos rfl100i a pep

ESTADO 00 PIAUÍ
PREFEITURA MUNlCIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

CNPJ (MF): 0l.612.75410001-65

16 Anos

PROCESSO ADMIXIBTRATIVO N" 038/2019
TOMADA DB PREÇOS N" 007 /2019
OBJETO: Contratação de Empresa de E11genharia para Presta,çilo de
Servtço d e Oonstrução de Passagem Molhada ligando a Região das
Vilas, na zona rural, e o Município de campo Largo do Piauí.

ln:lCriloo

om 31 tio do:rornbro do 20 17 o om oxoreiclo:i

CONSIDERANDO q,,o a Unl:!o em """ Ooc,eto •• 93.Br.!, da 23 do d02emb<o da 191!6, dlspaa sob"' a lJ'llllcaçãa

dos recun,,,. da cahca cio To,oom

acional, all.lB

• cons- a logblaçi<> per11nente e dê. oulru provt!lnclas.

e&.t abe~e no s.,eu art.. 70. que: ªArt. 70. Prescr-eve em cinco

Pmoessacos • no Art. 68,

ano5I

a d fi/kia passiva rel allva aos R-es~s a Pagm

oec. 93.612196 tstabelt« ocanoe ameModt -

a~

r Não pioctsMCbs ai. 31 da

de%ell!two d:> excrdclo scçulnle";

CONSIDERANDO c:,uo oom a a;:,'OV6;

d o ~ ct,,11 8111.sllello, Lol Federei ri' I0.'4e6, do 10 de Janolro de 2002.

lnlla da mesma ma,êrla da pr011Crlção dos realoe a Pll!J"' p,ooessados lnoocporando-a ao loxlo nDffllalivo, oonfocmEI

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJ'VDICAçAO

o dispow.o no 811. 200, §6', 1qua esi,,J,elaca: "Ad. 200, Pn1,,CN1..,: (... )§ 5! Em cina:, anos:(--) 1- • p<atansão da

cobrança do d ividas lfq.Jkbs coostantee da

O procedimento Licit.atório, modalidade Tomada Preços,
nº 007 /2019 de que trata este processo. objetivou a seleção da
me]hor proposta para a Contratação de Empresa de Engenharia para
Prestação de Serviço de Construção de Passagem Molhada ligando a
Região da.s Vilas, na zona rural, e o Municipio de Campo Largo do
Piauí.

rumonto públbl ou panícula.-;

CONSIDE.AANOO • n"""s,;iclida cio Poclor ElcecutMl l,!'l.m q,al om ' ' """'" po, maio da dllCrv!O o çar,colammlO da

resloc a pagar presalloc conlorme .xposio nos considerados
CONSIDEAANOO ll!allM I ClJ• • prtcl&o W

i.mte<1;

:ar S. OQOrr«J ~

•r lnltrNpçlOno pra20 p,escrle))ftal dt cinco

enos,

DECRETA:

Art. 1• - 0s 61:gêoo e unlclacla&orçamonlárl!lsdo Poder i:J<ocultolo Mtm ~. oonstanles doOrçarn..-Fliocal doverAa

ca~e1a,, no inzo d• a.i. ff!nia dlU 1pót a ~ta de publleaçlo d - o.ereto, lnt~ralm&Me, os Restoc a P\lg:111

Foi em toda a sua tramitação atendida à legislação
pertinen.t e, oonsoante o Parecer da Comissão Permanente de
Licitação e da Assessoria Juridica deste Municipio.

nilõ proo8"ado$ lrl&Cr110S em 2017, roloran100 a &alclo ele Jcltaçãô na.o u~llzaoo polo rnuri.iplo.oonsta,11"" oo-.o

a 0&co

oormati~1 q.,o nfio

dos

Desse

modo, satisfazendo à lei e ao mérito,
HOMO
O o procedimento, modalidade Tomada Preços, ri"'
007/20 19 e ADJUDICO o objeto deste procedimento lici.tat6ri.o ai
emp resa CB Engenharia Ltda, (CD Engenhar:lal. CNPJ:
24.353.5S7/0001-74, com o valor total de R$ 151.872,28
(cinquenta e um mil, oitocen,t oa e aetenta e 4,o ia reaia e vinte e
oito centavo ■I, conforme valores constantes na Proposta de Preço.s
apresentante pela licitante vencedora.

~

CtJem sido pagoc a1~ aquola. data.

§ 1• • 0G b meceoores • presladorec de servt;os que t.!1ham c!Mdas tll1)enhadat. tiscl'las em rectoS a p,11111

pracessadt>s ld!Nlllarclo,i "" ?fHonte Decreto dewrlo oomprova, a lntomJpçin do pruo preserl::i:ln

Bié o pra:za

••flpulado """te &11190.
§ 2 ' - O ?"9Bmento que vier a ser reclamaclo em decocrêa::la cio, caocelamento• ,elewaclo3 na locma deste Deaeta

podem ..,. atendido ê coola d9 dotação oonolante dll

orçarn,mlélie anual ou do crlldlos ediclooais sboJloo pen,

,c ,tJ. malldod<> no oxcrclolo cm q.ic ooom:r o rocooh<:dmcnlo dil dlvldu. oom 1'1ndilm<:nlo no art. 37 do lei n•. 4.321>.

dó 17 00 rru:rrcodó 195'4. togulamóollldú pdi) IJócjCIO n 62.115.dO 1200 Jüooiro tio 191!8,

Ar1. 2" - Fica dud• Ji no1lflcado a 10do ■ 01 cndarH que _ , , a raclamar o cancelamento doa _,oa ■
p~ar, do Inteiro t - ~ • Dtcnto, pan, que no p,uo lmprorn,gbel da at,6 30 (IJlnla) dlu ■ coniar d■ ■u ■
pu Dlk:açio, req...,,.,. )lnto à 5ec,- Municipal de Al■nça ■ o dl~lto -p11gamento.
Art 3' - Fica fazendo parta lo~rante deslo Decre:to. o anuo 1, no qual dlsaimlna o rol dos ~los a pa~ poa
()(é(ciCb.

Ali. 4' • Este 09cfflo .inira

em YIQot na data de aua ~ o. revogêd&s as dlsposlçõ«!I em comrAJb_

Campo Largo do Piauí (PI), 13 de novembro de 2019.

R6mulo Aécio Sou■a
Prefeito Municipal

Rõmulo l\,!cb

Soo••

Prafe'. IO Mu n ~
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