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PRATAooP•IAU'I 
......_,...., .--.,"l 0 1 õo·I ll.1•Q••-•~• ,c;,,r,.c:., 

~RMO ADmvo "'º CON'nU.TO ADl\HNISl'llA.TIVO N " Hsr.w1,. D PRESTAÇÃO D 
~VJÇOS PARA A PREFEITURA M UNICIJ>,'I.L D.E PRATA DO Pl Ul-P ECETAIUA 
MUr,IÍCll'Al. D & D\ICAÇÃO .. & PRATA DO ~l,Jj.,PI. 

.--0 ~ "J"éà.MO A.JJ.-OVO .. CON"l'lt.ATO ADMIN.STRATIVO ~ 06!'111eU'. de:; um ladü, .. ·-•~rru:RA M'l.lNIC(PAL nc PRA A no Pl,t.Ul.PI/SIEC ll:KTARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO D PRATA DO PIAU1'P1. do<aVUJlo danomioma de CONTJtATANTE, rcp,-o....u 
Jea&t_m 1 ptfo S~~irio ºMunld,p&..L iie ~ 1;1 ~ __,hor Wl_Hiam D~ lima. btüi,h 1iro0 CIMtdO... 
...,.._,.. d,o CPF ri" ~98.141.Sll).15 e .1'.Ci ,.. 1. 11 .. . 094-SSP/PI;. •w<t-., domk.lliado ..,_ álda<l., de. 
'Ptillà dO ~Llf..PI e d.O owro- lado. o -ilaibot. .r.DINA..LD..A .rllt:RÉ.lftA .P'f; L IM~ N!ltlidente ea 
<l.aonlciliad& o<) CCf!JuMO Rff-&I V-r LU'2: CioM- LOpM da $ilv4, ·Qulodra OI. Cua 00 -
Zoma Rut:a1 - rounid;pio m! Prat.■ &::i PLal.U .. Pl. poctad.àta do CPl= n.• 908,?'2SJl,9'J3-3"4 o Q.C n• 2:. 161.72~ 
SSPIPL d&x-avaute dentimiuàd.'.a diB, CONTRATADA. t 6m dlfti Ili jUR.O e acord.:i:o DO ~e Tennn::,, 
Adili'"f"D.,, que fi:cmã fazmxlo parte ■u ~ do vablllllü, ~~• 1it ml4o~ p,4:tu. ~ 1.tv..u.lQ e 
a>ndii;õo .a :q,dr CH:~t!D: 

CIÁUSIJLA PRIMEDlA - A a>ntntada. .,_..,., ■ 6.- <k> M'.1:RENDJURA. na E,c.ola """" . "1 
Jlob,art;a. Siou58 LI.ma. CQm caqp hod,rla de 20 (vinte), hãns ãern&aaiS. 

L.A._US J\ S•~G - N DA. - lt'le,i .dhlVNO o n;fàl'ido cointr-.o c.oni a canüm.&11.Çk> da prmtaçàõ do 
'Kl"Vti;o com a m•am& eup bail"uia e ft\Ncr. n:rnv~o • ...- AU:fcsidQ ap6" • aKeGLlÇa'lló do õbjel.o do
cunU-,atca, dei cu.uri.un, acu.tdo cnUci u pa11n:A 

USl:ftÃ Tt::Ji.C.:.DIA - ~nacom lnllbttade_. u d ,emtlli cJ'-usol,N do ioomnr~ d~dc que nllo ~-°"'~ 
CIÁ.USD"IÃ Q U A.11.TA. - Ficam n1li6 c.adaa todas a.a claium.d.u. a co:ód~ç6u do QO:fllrw&o ~ n&I,. 'Q\JIIP 
n&o tenham &:ídD altB.udas.~ ou cmpl'tl~poc--ie IRll:rurnem o . 

CLÁ.USl .. U .t. QrlflNTA - :Bsl:e Tenno Aditi"WJ t11111. ,11 Ylllidada a partir do dia O\ d.e; -aoa,to do- ano do 
'20 19 mt§ o di■ 18 de-~~ 2019. 

'.B por iui•n:=ni tk ■çonfo. dep;>i• de l ido e &Cilado 0Dl1fbnnn o ·pres,oc.t:c Contrai.a Lilvmdõii 
em. 02 (dDú) vi:as 1t ... inada& pelaa parte. abux:o.. 

PORTARIA Nº 119/2019. DE. 02 DE SETEMBRO DE 2019 

Institui a éllom.-rnção do Cargo de Pregoeiro e 
dâ outras providencias. 

O Prefeito Municipsl de Santo Antonio dos Milagres-PI, no uso de suas atribuiç,õcs e de 
conformidade com a Lei Orgânica Municipal. 

Considerando, a necessidade imperiosa de cxonc.-ação do cargo de Pregoeiro, junto a 
Prefeituni Municipal, deste município. 

RESOLVE: 

Art. J• - EXONERAR, o Sr. MANOEL ALVES BARBOSA. portador da Cédula de 
Iden tidade nº 356.230/SSP-PI e CPF nº l S6.291.633-S3, do cargo de Pregoeiro. 
nomeado a través d(l Portaria nº 008/2019, datada de 02 de janeiro de 2019, junto a, 

Prefeitura Muaicipal de Santo Antonio dos MilagrC5-PI. 

Art. 2• - Esta portaria entrará ern vigor na data vígoi- na data de sua publicaç.i'iô, 
revogando-se as diSJ)Osiç,õçs cm contrári.o. 

Leia-se, Publique-se e Cumpra-se em Sanr.o Antonio dos Milagres - P J, 02 de scl.embi-o 
de 2019. 

a Filho 

PORTARIA º 120/2019. DE, 02 DE SETEMBRO DE 2019 

Institui a nomeação do Cargo de Pregoeiro e 
dó outras providências. 

O Prefei to Municipal de Santo Antonio dos Milagres-PI , no uso de suas atríbuiç,ões e de 
conformidade com a Lei 9rgâniC1l Municipal. 

Considerando, a ncc.cssidadc imperiosa de nomeação do cargo de Pregoeiro, junto a 
Prefeitura Mw1iciJ>al, deste municlpio. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Nomear, o Sr. RAI MUNDO BARBOSA OOME.S, portador da Cédula de 
Identidade n• 1.156.382/SSP-PI e CPF nº 41 1.949.263-04, para exercer o carso de 
Pregoeiro, junto a Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milas,-cs-Pl. 

A rt. 2• - Esta portaria terá validade de 02 de setembro a 31 dedeiembro de 2019 e 
entrará CJD vigur na data vigor na data de sua publicayào, revogando-se as disposições 
cm contrário. 

Lei a-se, Publique-se e Cumpra-se em Santo Antonio dos Milngres - PI, 02 de setembro 
de 2 01 9. 

Adalberto Gom 

PORTARlA Nº 121/2019. 

tlanova Sousa Filho 

DE, 02 DE SETEMBRO DE 2019 

Institui a exoneração do Cargo de Controlador
Gemi e dó outros prOvídências. 

O Prefeito Municipal d.e Santo Antonio dos Mil11i.=s-PJ , no uso de suas atribuições e de: 
conformidade com a Lei Orgânica Mw1icipal. 

Considerando, Q necessid(lde imperioso. de exoneração do cargo de Controlador Geral. 
j unto n Prefeitura Municipal, deste m unicípio. 

RESOLVE: 

An. 1• - EXO ERAR, o Sr. MANOEL ALVES BARBOSA, ponador da Cédula de 
Identidade n• 356.230/SS P-PI e CPF n• 156.291.633-53, do cargo de Controlador Geral 
da Controladoria da Prefeitura, nomeado através da Ponaria n• 010/2019, datada de 02 
de janeiro de 2019,junto a Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres-PJ. 

Art .. 2• - Esta portaria entrará em vigor na data vigor na data de sua publicnção. 
revogando-se as disposições e.n contrário. 

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

Adalb1:rto Goro 
Prefei 

ílanova Souu Filh o 
Municipal 


