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TE.RMO DE M>JUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" ,01412019 
PREGÃO PRESENCIAL N". 0091201.9 

Considera.nd'o decisão da Comissão Permanente de Licitação - CPL, e ai 
Ata de Abertura e julgamento das Propostas das empresas licitantes, confinno ai 
classificação, ACOLHO, RAlíllFIOO e HOMOLOGO o resultado da presente 
Ucitação na modaldade Pregão Presencial sob o nº 009/2019, cujo objeto é ai 
contratação de empresa para fornecimento de materiais consumo (didéflcos e, 
expedientes) para atender a demanda de todos os setores da Prefeitura e suas 
SeCl'8tarias Municipais, ,em favor da licitante D. V. DOS SANTOS - ME, CNPJ: 
07.682.106l0001-61, o qual transcorreu na forma da lei Federal n". 10.520/2002, 
Decreto n" 3.555/2000, Decreto nº 5.450/2006, apllcandOsSe subsldiariamente, no 
que couber, as disposições da lei federal n°. 8.666193, com alterações posteriores, 
Lei Complementar nº 123/06, alterada pela lei Complementa- nP 147/2014, de 07 
de agosto de 2014, e demais normas regulamentares apllcávels à espécie, tendo 
respeltado todos os Princípios administrativos, ao tempo em que autorizo à CPL 
ultimar os procedimentos oom vista à assinarura do contrato, oom o licitante 
vencedor e determino que a secretaria Municipal de Administração providencie o 
necessário ao cumprimento desta adjudicação e homologação. 

Os autos do pmcesso licitatõrio estão oom vistas franqueadas aos 
interessados a partir desta publcação 

Redenção do Gurguéia - PI, 03 de maio de 2019. 

Ângelo José Sena Santos 
Prefeito Municipal 

TERMO DE M>JUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 015/2019 
PREGÃO PRESENCIAL N", 010/2019 

Considerando decisão da Comissão Permanente de licitação - CPl, e a 
Ata de Abertura e julgamento das Propostas das empresas licitantes, oonfümo a 
classificação, ACOLHO, RATIFICO e HOMOLOGO o resultado da presente 
Licitação na modaldade Pregão Presencial sob o nº 010/2019, cujo objeto é a 
contratação de ,empresa para locação de velculo automotor (CAÇAMBA) para 
suprir as necessidades da admlnlslração municipal de Redenção do Gurguéla - PI, 
em favor da llcltante D. V. DOS SANTOS - ME. CNPJ: 07.682.106/0001-61, o qual 
transcorreu na forma da Lei Federal nº. 10,,520/2002, Decreto nº 3.555/2000. 
Decreto nP 5.450/2005, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as 
disposições da lei federal! n•. 8.666/W, com alterações posteriores, lei 
Complementar nl' 123/()6, alterada pela Lei Complementar nº 1147/2014, de 07 de 
agosto de 2014, e demais normas regulamentares apllcável.s ê espéole, tendo 
respeitado lodos os Princípios administrativos, ao tempo em que autorizo ê CPL 
ultimar os procedimentos com vista à assinatura do Contrato, com o licitante 
vencedor e determino que a Secretaria. Municipal de Administração providencie o 
necessério ao cump.r:tmento desta adjudicação e homologação. 

Os autos do processo lioltatóri.o estão com vistas franqueadas aos 
Interessados a partir desta publicação 

Redenção do Gurguéia. - PI, 03 de maio de 2019. 

Ângelo José Sena Santos 
Prefeito Municipal 

CM'DCA 
- M....iclpal doa DI- .. -911• lloA.dol-■DO

Uo Ml91MI da Baixa Grande-PI 

KNoluçl.o C11DCA n• fY7 /~19 

Dispõe sobre 11. nome&.ção dos prel!lidente, mewiO&, 
secretArios que trabalharão no dJa da eleição do 
proc«eo de eecolha dos C-0nselheiros Tutelares no 
Municlp!o de São Miguel da Baixa Orande/ PI. 

O COJIIIELIIO IIUlllClPAL D08 DIRBlT08 DA CRIAlfÇA li: DO 
.ADOLBBCIIIITB 4CJIDC.At do Municipio de São MigJ.iel da Baixa Grande -PI, no 
uso de suas. 11.1n'buiçõcs conferidas pela Lei Municípal nº 074/2004 e suas 
alterações, e o Edital nº 0 1/2019 do CMDCA. 

l"'- Tomar pO.blico 011 n o.toes doe presidentes, mel!lãrios e secretárioe .<JUe 
ttabolharão na eleição no processo de e11001ha dos QOn.eclhclros Tutelares para o 
quadrie.nk> 2020-2024,que ocorTeri n o dia 06 de Outubro, na Escola Municipal 
Manoel Jo"'4!, de Moura, locallzadà na.' Avenida. J(ilio Teixeira, S/N, Centro, 
conforme eegue: 

•I 8BIQÃ001: 
PN.W.ai.: Ivanilde8 Moura da Silva 
-.aúto: Maria. Gorete Oomes da Silva 
8"ffttito(a): Mareia Dclane da Silva Sobrinho 

• , -ltl · 8BQÃO o:a~ 
· P,aaldaata; laiane Maria de Mçm 

11-'rlo: FranciBCa du. Chagas Silva 
8ecmltar'lo4•I: Janeide Ferreira da. Silva 

:a- Os caso■ omino• ■crã.o reeolvido11 pela c,;,mi.,i,ãc, E11peci.,,1 Eleitoral, observada.a 
as nórtriaB "legais que ~ ene certanie. 

Silo Miguel da BalxA Grande-PI, 13 de Setembro de 2019 

rra.olaalda llada da C-1aa kAto. 
Prnid,pw da ClomJaalo :a.uon1 

~~~°'-~ 6§>..._ e.,,,,,_\J¼ ,.S o.._'0.-,--\0}:, 

ESTADO DO PIAUI -
PRl!F ITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO .... 

Repmo...., - (PJ), 03 de Ntllmbru de ZO19. 

,o PRBl1BITO MUNICIPAL DB REGBIGRAÇÃO, BSTADO DO PlAUI, no u•o de sou 
atrlbulçl:lff: ••1s· e de aconio oom o art. 89, lncloo li da Lei O'lli-nlca Munlelp.al, 

'RESOLVE: 

ATt 1• • Blcon.erar Filipe, Josi!i SII.YII Cnn, CPP n• 060,681.673•99, do Cargp em 
Com.tsslllo Diretor da Escola Munlclpal Luiz Gonzaga Pires Ju:nto à secretam Munlct:pal 
,do Educ:açAo., a partir data d■ta 

Art. 2°- Esta Portarla entno em vigor na data de 11-U& pubUcação. revopcla1 u d19po1(f~es 
cm c:ontrir'lo. 

Rql-. Publlque-s,, "Cumpra-!1<1. 

Gabinete do Prefeito Munl.dpal de Regemm1çlo • PI. 03 de setembro de 2019. 

~ .. i~- t'~. 
Pn,felto Mu11lclpal 

Numlitradifl. rejl-.da e publicada a presente portaria no terceiro dia do m.es de setembro 
do ano d.e dois mll e dnanave. 

~-$·eL-é Ral~l,ddo CbalrtaJ Nu " 

Se.-rto Ch de Ca.blnete 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


