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PORTARIA Nº 122/2019. DE, 02 DE SETEMBRO DE 2019 

Institui a exoneração do CIIJ'80 de Assessor 
Especial e dá oulr providências. 

O Prefeito Municipal de Sanlo Antonio dos Milagres-PI, no uso de sua.~ alribuiÇÕ(:$ e de 
conformidade coin a Lei Orgânica Municipal. 

Considerando, a necessidade ;mpenosa de exoneração do cars.o de A$$C$$0r Especial. 
junlo a Se..'l"Ctaria Mun.icipal de Admisnistração, deste municlpio. 

RESOLVE: 

Art. 1" - EXO "ERAR, o Sr .. DOM GOS PEREJRA NETO, maior, capttz, portador da 
Cédula de lden.tidade nº 1.474.441/P I e CPF nº 732.462.803-63, do Cargo de Assessor 
Especial, nomeado através da Portaria n• 117/2019, datuda d,; 0 1 de agosto de 2019, 
j unto a Secretaria Municipal de Adminis1raç,'i(> do mun icípio de Santo Antonio dos 
Milas:res•PI. 

Art. 2• • ~la portaria entntri1 em vig<>r na dàta vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as dis~íçõcs cm contrário. 

Leia-se. Publ ique-se e Cumpra-se cm Silo to Antonio dos Milagres - PI, 02 de SC(embro 
de 2019. 

t .,, 
Adalberto Gome ilanova Sousa FIiho 

Preíeilo lu.nleipal 

PORTARIA " 123/2019. DE, 02 DE SETEMBRO D 2019. 

Institui a nomeação do Cargo de Assessor 
Especial e dã Oútnls providencias. 

O Prefeito Municipal de Santo Antonio dos Milagres-PI, no uso de suas atribuições e de
conformidade ooin a Lei Orgânica Municipal. 

Cons ídolràDdO, a necessidade imperiosa de nomeação do cargo de Assc,s$0r spccial. 
junto a Secretaria Municipal de Administração, deste municlpio. 

RESOLVE: 

Art. t• · NOMEAR o Sr. o Sr. MA O EL ALVES BARBOSA. portad-Or da Cédula de 
Identidade n• 356.230/SSP-PI e CPF n• 156.29 1.633-S3, para exercer o cargo de 
Assessor Especial, j unto a Secretaria Municipal de Administração do m unicípio de 
Santo Antonio dos Milagres-PI. 

Art. z• - Esta portnrio terá valídade de 02 de etembro a 31 de dezembro de 2019 e 
entrará em vigor na data de sua publicação, rev<>gw:ulo-se as disposições em contrário, 

Leia-se, Publique-se e Cumpra-se em Santo Antonio dos Milagres - Pl, 02 de setembro 
de 2019. 

Ad,dberto Go 

"8!Al>ODOPIA1J'l 
PRl-:ttHfflJM MUNIC. D:S SANTO A.'NTO."flO D08 Mll..AORES 

O.P.r ~, 11:1..&00JOOOl·or. WAWI.% 00MM YIL:\NOVA.'80 - CEN't'Kó 
e-CP M.4-18 000 • S."-l'n'O ANTO..~O DOS iMtl.AO.R!S • Pl 

PORT ARlA Nº 124/2019. DE, 02 DE SETEMBRO DE 2019 

Institui a nomeaçào do argo de Controlador 
Geral e dá outras providências. 

O Prefeito Municipal de Santo Anlonio dos Milagres-PI , no uso de suas atribuições e de 
conformi~dc QOm a Lci O rgânica Municipal. 

Considerando, a necessidade imperiosa de nomeação do cargo de Contro lador Oeral da 
Ptefcitur(I Municipal de Santo Antonio dos Mil.ogres- PI. 

RESOLVE: 
rt. 1° • . OMEAR, o Sr. DOMINGOS PERE[RA NETO, maior, cap~ .. portador da 

Cédul a de !d.entidade n• 1.474.441/Pl e Pf nª 732.462.803-63. para o cargo de 
Controlador Geral da C-0nlrol.adoria da Prefeitura Municipal de San.lo Antonio dos 
Milagres• P . 

Art. 2° - Esta portaria tCTá validade de 02 de setembro a 3J de dezembro de 2019 e 
entrará c,n vigor na dara vigor na data de sua publicação, -revogando-se as d isposiljlÕ<::; 
cm contrário. 

Lcia-~c, Publique-.se e Cumpra-se em Sanlo Antonio dos Milagres - PI, 02 de setembro 
de 2019. 

Ad alber1o Go Vila.no"ª Soou Fllbo 
Prdd o Maniclpa.l 
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PROC, ADMINIST, N" O72/2019-CPL 
CARTA CONVITE N• 004/2019 
OB.J,ETO: Contn.taçtio do empreaa para o■ ■ervlço■ de melhoria■ ■anltt.rt
domlclllanta no iMunlclplo de Sllnto Ant6nlo do■ Mllagie■--P1, eonfonne conv&nlo 
com a FUNASA n•a58066/2017. 
LEGISLAÇÃO: Leis Fed.erala n• a .. lMHl/93 e n• 8 .1183194. 

AJA PP RE§YLJADO flNN- DA ANALISE QAS fBQPOSJAS QE PREÇOS 
REfEAENTE A CARTA ÇQNYUE N• POf/2Q1t 

AD terceiro dia do mês da outubro do ano da dois mil e dezenove no prédio dBJ 
Prefeitura Municipal da Santo Antonio dos Milagres, Piauí, reuniu-se as 09:00 (nove► 
horas, a ComlssAo Pe""anal'11B da Ucita.çllo, des~nada por portaria, para dar o 
nisultado da análise final das propostas da preços das empresas habilitadas na Carta 
Convite, após a análise feita pelo setor de engenharia do Município, o qual, deciarou 
Iodas 88 propostas das empresas cl888Hlcadas, a Comls8ão Permanente de licitação, 
chegou ao segulnte resultado: a empresa Vencedora do ceriame fo i a JB LOCAÇÕES 
OE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTOA. Inscrita no CNPJ n" 11 .417.820/0001--08. 
com um valor global de R$ 245.378, 15 (duzenlO& e quarenta e olnoo m il e trezenlO& e, 
setenta e oito reais e quinze oentavos), a empresa que apresentou o seguodo menor 
valor foi a empresa CONSTRUTORA F. SOUSA LTOA - ME, Inscrita no CNPJ sob o 
n• 10.781.895/0001--00, com um valor global de R$ 247.631 ,82(duzenioe e quarenta e, 
sete mil e &elsoentos e trinta e um reais e oitenta e doi& centavos), e a empresa que, 
apresentou o terceiro menor va:tor foi a K. F. SOUSA ENGENHARIA- ME, in6Cllita no, 
CNPJ n• 24 .917.40410001-02, com um valor global d.e, RS 248.681,91 (dl.lU!ntoa e, 
quarenta e oito mil e seiscenl06 e oitenta e um reais e noventa e um cen.tavos). Ato 
oonunuo, o Pre8idente da COmiesão Perman.ente ele Lieitaçoo, determinou que a Ata 
fosse publicada no Diário Oficial dos Munio/pice para dar a sua devida pub~oidade, 
para ca&0 alguma empresa tenha inleresse em interpor recursos, o faça, dentro do 
prazo 18,gal, de aooroo oom o art. 109, parágrafo 6°, da lei 8666193. O pra:z10 para a 
interposiÇilo de recursos com.eçaré após a publicaÇllo d.esta Ata no DiériO Olieial Cios. 
Muniefpi06. Nada mai6 havendo a tratar, o flre8identa da COffli8São Flermanante de, 
Licitação deu por encerrada e sessão e determinou que íosse lavrada a presente ata, 
que depois de lide e aehada conforme vai assinada pelos membros da comissão 
permanente de licitação. 

Santo Antonio dos Milagres (PI), 03 de outubro de 2019. 

Raimundo 1Ba.rbosa Gomas 
Presidenta 

Lindomar Ma.chado de AraCijo 
Secretário 

Baltazar José de Araújo 
Membro 
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