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A .. ,, ESTADO 00 PIAUÍ 
f ( ~ s PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
\ / CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65 

Oficio nº 036/2020 

Ao 
Banco do Brasil 
Esperantina • PI 

Campo Largo do Piauf (PI), 21 de maio de 2020. 

Assunto: SollcitaçAo de abertura de conta 

Senhor Gerente, 

Ao tempo em que cumprimentamos Vossa senhoria, servimos do presente para 
solicitar abertura de conta especifica vinculada ao FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL - CNPJ 18.648.391/001-10, referente ao cofinanciamento 
estadual, e DELEGAR PODERES, para que os senhores, DOMINGOS RODRIGUES 
DE OLIVEIRA NETO (SECRETÁRIO DE FINANÇAS) e MARIA ALDECJ 
RODRIGUES SANTOS, (SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) sejam os. 
ordenadores de despesas da conta a ser aberta AUTORJW o Banco do Brasil , a cadastrar 
às senhas para que as referidas pessoas possam movimentá-las no gerenciador financeiro. 

RELAÇÃO DE PODERES: 
- abrir contas de depósitos; 
- solicitar saldos, extratos e comprovantes; 
- autorizar débitos em conta relativos a operações; 
- cadastrar, alterar e desbloquear senhas; 
- efetuar transferências e pagamentos por meio eletrônico; 
- efetuar movimentação financeira no RPG; 
- solicitar saldos e extratos de investimentos; 
- emitir comprovantes; 
- efetuar transferência para mesma titularidade; 
- efetuaT resgates de aplicações financeiras; 
- cadastrar alterar e desbloquear senhas; 
- efetuar pagamentos e transferências por meio eletrônicos; 
- consultar contas e aplicações; 
- efetuar movimentação financeira no gerenciador financeiro; 
- liberar arquivos de pagamento no gerenciador financeiro/AASP. 

Sem mais nada no momento aproveito a oportunidade para renovar votos de 
consideração e apreço. 

Atenciosamente; 

RÔMULO 
Prefei o 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
CNPJ (MF): 0l.612.754/0001-65 

EXTRATO DE CONTRATO 

Proeea.so AlhninJstrat:lvo 021/2020 - CPL. 
Procedimento Licltatório: nº 007 /2020- DSP. 
Modalidade: Dispensa. 
Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviço especializados 
de engenharia para elaboração de Projeto Executivo para construção de 
praça pública no Município de Campo Largo do Piaui-Pl, conforme CR nº 
883253/2019. 
Contratante: Município de Campo Largo do Piauí- PI. 
Contratada: Executiva Consultoria Pública EIRELI (Executiva 
Consultoria). 
CNPJ da Contratada: 21.850.903/0001-31. 
Endereço da Contratada: Rua Mato Grosso (Zona Sul), nº 74, Bairro Frd 
Serafim, Teresina-PI. 
Vieêncla: 12 (doze) meses a partir da assinatura, ou ao termino total d a 
Prestação de Serviço. 
Valor Total: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais). 
Jl'nndamento Legal: art. 24 inciso Ida Lei n .º 8 .666/93 . 
Fonte de Recursos: Orçamento Geral do Municipio/Receitas Próprias. 
Assinatura: 21 de maio de 2020. 

Campo Largo do Piauí-PI, 21 de maio de 2020. 

ROMULO AECIO SOUSA 
PREFEITO MUNICIPAL 

~ "; ":;:_, > DO PIAUÍ 
(. •1~ . .';..:;.-, - ; PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 

- ------ CNPJ (MF): 0l.612.754/0001-65 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2020-CPL 
DISPENSA N° 007 /2020-DSP 
OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviço 
especializados de engenharia para elaboração de Projeto Executivo para 
construçã.o de praça pública no Município de Campo Largo do Piauí-PI, 
conforme CR nº 883253/2019. 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

O procedimento de dispensa de licitação, nº 007 /2020 
de que trata este processo, objetivou a seleção da melhor proposta para 
Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Elaboração de 
Projeto Executivo de engenharia para construção de praça pública no 
Município de Campo Largo do Piauí-PI, conforme CR nº 883253/2019. 

Foi em toda a sua tramitação atendida a legislação 
pertinente, consoante o Parecer da Comissão Permanente de Licitação 
deste Município. 

Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, RATIFICO 
a orientação técnica do procedimento de dispensa nº 007 /2020, para 
contratação da empresa Executiva Consultoria Pública EIRitLI 
(Executiva Conllllltorla), CNPJ: 21,SS0.903/0001-31, com o valor 
total R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), conforme documentos que 
instruem este processo. 

Campo Largo do Piauí (PI), 20 de maio de 2020. 

ROMULO ilCIO SOUSA 
Prefeito Municipal 

PORTARIA Nº: 068 
DATA: 20 de m,Lio de 2010 

O Diretor do SAAE - Serviço Autõnomo de Água e Eogoto de Campo Maior, no 
uso de suas atrit•ulçõco lepis, conforme a lei 8.666 de 21 de Junho de 1993 em seu 
art.67 toma públi.:-a • Portaria abai:ic.o: 

RESOLVE: 
Ar1.. J• - Designar o savidor ANTÔNIO DE PÁDUA CAROOSO DE ALMEIDA 
JÚNIOR. matricula n• 62 para atuar como Fiscal e Gestor do Coatrato no quadro 
abaixo de.1Crito. ··irmado entre o SAAE e u empresas: 

CONTRATONº EMPRESA OBJETO 

045/2020 A22: SERVIÇOS DE APOIO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRATIVO EIRELI ASSESSORAMENTO,ACOMPANHAMENTO. 
ME (CNPJ 11.967.27410001-70) TREINAMENTO DE PESSOAL E 

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 
COMPRASNET, PARA A tmLIZAÇÃO DA 
PUTAFORMA ELETRÔNICA 
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO. 

Art. 2•. De aco,do com o disposto na lei 8.666193 de 21 de Junho de 1993 cm 5CII 

art.67: 

1· A eo<ecuçlo d:, contrato devert ser acompanhada e fiscalizada por wn representante 
da Administraçiio cspccialmm1e designado. permitida a contrataçlo de terceiros para 
assisti-lo e wbsidiá-lo de informações pcnincntcs • essa atribuição. 

§ 1 • O rq,reser lante do Adminirnaçio anota.ri em ,egistro p,óprio todas as ocorrências 
relacionadas oo n a cxecuçio do contrato. determinando o que for nccessirio à 
regularizaçlo d.,s faltas ou defeitos observados. 

§ 2• ~ decis&.:s e providtncias que ultrapusaran a oompcttncia do representante 
deverio ser solidtadas a seus superiores cm tempo hAbil para a adoçlo das medidas 
convenientes. 

Art. J•. ~1a P<, rhlrin cntm cm ví1,."<'lr na dota de ,i;un puhlicnçüo. 
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DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


