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ISTADO DO PIAUÍ 
PIUIPKITUBA KUNIC DB SANTO ANTONIO DOS lfIUGBBS 

CNPJ- 01.612.603/0001·07, RllA LlllZ OOMKS VIJ.ANOVA, füi- CIINTRO 
CBP·IU38·000 · !IAHTO ANTONIO DOS KILAORRS · PI 

A VISO DE CANCELAMENTI LICITAÇÃO 

O Município de Santo Antônio dos Milagres-PI, C CELOU a 
licitação Carta Convite nº. 002/2019, menor preço, em 22/04/2019, 
às 09:00 hs. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e material 
de limpeza para atender as necessidades das Secretarias do 
Municipio de Santo Antônio dos Milagres devido ao feriado da 
Semana Santa comprometer o prazo de publicação estabelecida por 
lei. 

Santo Antônio dos Milagres (PI), 17 de abril de 2019. 
Raimundo Barbosa Gomes 

Presidente da CPL 

SIOH111dsal•Assà•PW -----
Rr.P IILICAFEDERATI li DOlllt\liU, 

GO\/PlliOM ICTP,U, 
rlllll'l:ITURA Ili • DE SÃO FRANCISCO l>IJ 11$516 DO PIA vi 

CNr J, euu.,,.._ ,_,, 

DECRETO º006/2019,de 16de abril de 2019. 

"NOTIFICAÇÃO PARA LIMPEZA DE 
LOTES E TERRE OS BALDIOS O 
lt1UN1ClPIO DE SÃO FRANCISCO DE 
ASSIS, INCLUINDO CONSTRUÇOES & 
CASAS ABANDONADAS ... 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI, no uso 
de suas atribuições legais nos termos que dispõe a Lei Orgânica do Mun.icípio: 

Considelando a grand.e. quantidade de lotes e terrenos ocupados com entulho e 
vegetação daninha, repre.5entando perigo para a saúde pública, incluindo entre: estes 
construções e casas abandonadas; 

Considerando que essa siruaçilo coloca em risco a saúde pública porque prolifera 
animais peçonhentos, cri.adouros do mosquito transmissor da dengue e ou!rOS que 
podem causar danos irreverslveis a todos os munícipes; e 

Considerando que esses imóveis mal cuidados comprometem a paísagem estética da 
cidade de São Fran.císco de Assis do Piaul; 

DECRETA: 

Art. 1° - o Município de São Francisco de Assis NOTIFICA todos os proprietários, 
possuidores ou titulares a qualquer titulo de terrenos situados na cidade de São 
Francisco. para que procedam à limpez.a dos mesmo-'! no pmz.o de 30 (trinta) dias 
contados da pubHcação deste e, que mante.nham os lotes vagos em boas condições de 
h.igieoe e lmipeza. 

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de ~1lll publicaçíio. 

Registre-se, p11bHque-se e cumpra-se. 

Gabinete do Prefei to Mfa.unici do S!lo Franc . . isco de Assis, e~ 16 de abril de 2019. 

. ii ~~~ J Ck---
·IMAR J( O DE OLIVEIRA 
PREFEI 'O MUNICIPAL 

ES ADO 00 PlAUJ 
MUNICIPIO Oli SANTA ROSA 00 PIAU( 

CNJ>J: 41.5ZZ.244/0om.-11 
GABINETE DO PRliFEITO 

Dl!CRETO 339/2019, d~ 17 de abril de2.ln9. 

V«re.t,a p.:mto fa u./t,,U...o "" d i" 18 de "bril de 2019, 

11às repart/,;;IJt.,; púb./i<,r,.s do Mu nl<:ipio dl! Smita Ro,u, 

do Piauí, r d á 011/ra.s pruuidEnd as.. 

O PREF ITO MUNiCJl>AL DE SANTA ROSA DO PIAVÍ-Pl. no uso de 
suas atribuições conferidas pelo artigo 111, inciso IV d.t lei Orgânica Municipal 
de rn c;le !lgo;;:to de 1993, e em c:onfonnid.ade co01 o Decreto Estadual 18.207 de 
11 de abril de 2019 

CONSIDERANOO as tradiç0e$ religiosas e r:ulti.m>J que se re li2atn no 

Munidpio na Quint -fel.ra Santa rtá. qual muitos servidores comen,or.un -
(111,tto co.m · ··= f"1Tliliru-cs e se d e dicam aos ritos religiosos. 

DECRETA: 

Ad-1° Fica d retado ponto facultativo, no dia 18 d.e abril de 2019 

(QlJJNTA-FfilRA SANTA), para au:nprimento pelos ór-gãos e entidades d 
administra.ção publica municipal, eJJ:1 todo o re:nitório do Munldpio de Santa 
Rosa do Piauí. 

Art-.2° Cabe.-& aos dirlgc.ntu< dw órg,\os e cnüd.i.des a pn,scrveção e o 
fund onaincnto dos serviços essenciais afetos as re;,pectivas ,u-eas de 
co.rnpc...~ncia. 

An-3" Este Oeo,eto entt em vl.gor na data d;,,. .... publicação. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE,. CUMl'RA,S1! 

Cnbhu:te do Pufdto M11nicipal d-, 5n 

( .J 
_..~ ~-- · . . ·DO 

Oficio n"' 62 12019 

lo lqueir.a ela SUva 
Ptt.feilo MIHlidpal 

ESTADO DO PIAUI 
MUNICIAO 1DE SANTA ROSA DO PIAUI 

CNPJ: 41 .522.244/0001-11 

Sanla Rosa do Plaul 17 de abril de 2019 

limo. Senhor. Gerente da agAncla do 1Banco do Brae.U de Oeiras Piaul, 

A prefeitura Munlclpal de Santa Rosa do Pia.ui, em nome do p.refeito 
municipal Verlssimo Anttlnlo Siqueira da Silva, CPF 226,764 .903-97 vem 
n!!Speit0581mente requenK" auto~çAo para movfmentaçAo e transações gerais 
da oonta, agênCila banco do bras,I : 2362-0. conta.; 17.183 -7 vinculada a conta 
Razêo Sociat: SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE OE SANTA ROSA DO 
PIAUI, CNPJ: 11 .963.266/0001-56, Dt. Consto6/12/1993 Fica identificado a partir 
desta data oomo representantes legal,s autorizados para tazer a movimentação: 
cada&trar &cmhas, a·1terar senhas. fazer transferências etetrOnlcas, emla.são de 
Comprovantes. pagamentos eletrõnioo11,, alterar limites de valor para 
pagamentos e transferências eletrOnioa&, &Oticitar extratos •e saldos, efetuar 
resgates/aplicaçA.o financeiras, sollclla.r saldoalawtmtoe de lnveetimento, liberar 
arquivos de pagamento no GRE financeíro/AASP vinculada a e&ta pee.SOB 
jurídica a Sr. (a). Edmària F,reitas de Sousa, Secretéria Municipal de
AdministraçAo e Finanças (Portaria Nº 002/2017 PMSR/GT, Publicado no Diérlo 
Ofioi,111 dos Munk.lpios em 04 de Janeiro de 2017), portador do CPF: 
027.857.153-06 & a Sr. IOlete Soares da Cunha, SecretJirla Municipal de Saúd& 
(Portaria N" 004/2017 PMSRJGP. Publicado no Dlérlo Oficial doe Municlpios em 
04 de Janeiro de 2017) Portadora do CPF: 288.075.103-91. 

Certo de que a sollcltaçAo sent. at8ndlda, encerro oom votoa de estima e 
eleve.dei oorisidenJção. 

Prefeitura Municlpa:11 d.e Santa Roe.a do Piaul 

17 de abril de 2019 

Santa Rosa do P iaul Gerente ___ , ___ , __ _ 


