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l!'BliDO DO PL\u1 
KIJNIC, OS 8ANTO ANTONIO DOfl MILAORM 

, -,...LUDIOOMD VD.ANOVA.1111 - CBHTRO 
~ 008MILAGltlt8. PI 

PORTARIA N º 037/2020. DE, 10 DE JANEIRO DE 2020. 

Institui a nomeação do Cargo de 
Assessora DAS-2 e dà outras providências. 

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

Considerando, a necessidade imperiosa de nomeação do cargo de Assessora DAS-2, 
junto a Se<.Tetaria Municipal de Saúde, deste munidpio. 

RESOLVE: 

Art. t O - Nomear a Sr". REIJANE PEREIRA D E ARAÚJO, maior, capaz, portadora da 
Cédula de Identidade nº 2.264.569 -PI e CPF nº 002.935.793-42, para exercer o cargo 
cm comissão de Assessora - DAS-2, junto a Secretaria Municipal de Saúde do 
mwúcípio de Santo Antonio dos Milagres-PI. 

Art. 2° - Esta portaria tei;á validade de I O de janeiro a ~ 1 de dezembro de 2020 e entrará 
em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

Leia-se, Publique-se e Cumpra,se em Santo Antonio dos Milagres - PI, 10 de janeiro de 
2020. 

PORTARIA Nº 038/2020, 

a Sousa Filho 
ipal 

. ADO DO PIAu1 
ANTONIO DOB.llllAGBBS 

QQID8 VILANOVA. 1111 -CBNl'JIO 
008 MILMlllll8 · Pl 

DE, 10 DE JANEIRO DE 2020. 

Institui a nomeação do Cargo de 
Assessora/DAS-1 e dá outras providências. 

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

Considerando, a necessidade imperiosa de nomeação de ocupante para o cargo de 
Assessora/DAS-1 , junto a Secretaria Municipal de Saúde, deste município. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Nomear a Sra. EDINALDA CARVALHO PESSOA, maior, capaz, portador., 
do Cédula de Identidade nº 2.682.109-SSP/PI e CPF nº 028.088.173-80, para ocupar o 
cargo de Assessora/DAS-!, junto a Secretaria Municipal de Saúde do município de 
Santo Antonio dos Milagres-PJ. 

Art. 2° - Esta portaria terá validade de 1 O de janeiro a 31 de dezembro de 2020 e entrará 
em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

Leia-se, Publique-se e Cumpra-se em Santo Antonio dos Milagres - PI, 10 de j aneiro 
de 2020. 

Adalberto Gomes 
Prefeito 

ova Sou•a Filho 

PORT ARJA N" 039/2020 

DOPLWI 
ANTONIO 008 IIIIAOBBS 

GOMIIIIVILANOVA.1111 - ClllffRO 
008-- · PI 

DE, 10 DE JANEIRO DE 2020. 

Institui a nomeação do Cargo de 
Assessor/DAS-! e dá outras providências. 

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

Considerando, a necessidade imperiosa de nomeação de ocupante para o cargo de 
Assesso.r/DAS-1, junto a Secretaria Municipal de Saúde. deste município. 

RESOLVE: 
Art. 1° - Nomear o Sr. BRANNDOW JESUS !JOMES E SILVA, maior, capaz, 
portador da Cédula de Identidade nº 3.925.758-SSP/PI e CPF nº 614.752.503-47, para 
ocupar o cargo de Assessor/DAS-!, junto a Secretaria Municipal de Saúde do 
município de Santo Antonio dos Milagres-PI. 

Art. 2° - Esta portaria terá validade de I O de janeiro a 31 de dezembro de 2020 e Cl)trnrá 
em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contnirio. 

Leia-se, Publique-se e Cumpra-se em Santo Antonio dos Milagres - PI, 1 O de janeiro de 
2020. 

Adalberto Gomes V · • Sousa Filho 
Prefeito Mun dp•~ 

O ANTONIO DOS MILAGRES 
GOMES VlLANOVA, 5S - CENTRO 
ONIO DOS MILAGRES· PI 

CONTRATO DE LOCAÇÃO nº 01/2020 

Pelo presente instrumento particular de Locação, nesta cidade de Santo Antonio dos 
Milagres Piaul , de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS 
MILAGRES PIAUI, ESTADO DO PIAUI doravante chamada abreviadamente PREFEITURA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 01 .612.603/0001-07, estabelecida na Rua . Luis Gomes Vilanova nº 55 
neste ato representada pelo Sr. Prefeito ADALBERTO GOMES VILANOVA SOUSA FILHO, 
portador da Cédula de Identidade nº 1.593.502-SSP/PI e CPF nº 760.079.953-72, residente e 
domiciliado na Rua Luls Gomes Vilanova, nº 298 - Centro e de outro lado o Sr. 
MELQUESEDEQUE NEVES DA COSTA, portador da Cédula de Identidade nº 3.516.276/SSP
PI , residente e domiciliado na Av. Coronel Torquato Araújo, 85 - Centro - Santo Antonio dos 
Milagres - PI, com as normas pertinentes de suas alterações posteriores, tem justo e acordo 
celebrar o presente Contrato mediante as clausules e condições a seguir: 

• CLÁUSULA PRIMEIRA 

O referido locador, sendo proprietário do imóvel , à Rua Raimundo Inácio, 31 - Centro da 
cidade de Santo Antonio dos Milagres - PI, loca-o ao segundo, aqui denominado locatário, cujo 
imóvel destinar-se-a a funcionar o Prédio do SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VINCULOS, mediante as condições abaixo. 

• CLÁUSULA SEGUNDA 

O prazo de locação é de 02 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, com reajuste 
a ser corrigido de acordo COO) o lndice oficial para correção de aluguéis (IGPM ou outro). 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Em remuneração desse contrato serão pagos pelo locatário será o equivalente a R$ 600,00 
(Seiscentos Reais), pagos pela Fonte de recursos do FPM. O pagamento será efetuado a cada 
dia 06 (seis) do mês subseqüente. 

• CLÁUSULA QUARTA 

O locatário salvo as obras que importem ~a !!8gurança do prédio, obriga-se por todas as 
demais que contribulrem para conservar o imóvel locado em boas condições de higiene e 
li mpeza , com os aparelhos sanitários, de iluminação. vidraças e demais acessórios em 
perfeito estado de conservação e funcionamento. para assim os restituir, quando findo o 
contrato, sem direito a retençao ou indenização por qualquer benfeiloria ainda que 
necessárias, às quais ficarão desde logo incorporados ao prédio. 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent
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CLÁUSULA QUINTA 

O ANTONIO DOS-MILAGRES 
UIZ GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO 

NIO DOS MILAGRl;S • PI 

Obriga-se mais o locatário a satisfazer todas as exigências dos poderes públicos a 
que de causa e a nao transferir este contrato, nem fazer modificações no prédio, sem a 
prévia autorização escrita pelo locador. 

• CLÁUSULA SEXTA 

O locatário desde jâ faculta ao locador a examinar e vistoriar o prédio locado, sempre, 
que o segundo entender conveniente. 

• CLÁUSULA SálMA 

O locatário também nao poderâ sublocar nem emprestar o prédio, no lado ou em partes, 
sem o prévio consentimento por escrito pelo locador. 

• CLÁUSULA OITAVA 
No caso de desapropriação do Imóvel locado, ficarâ o locador desobrigado por todas as 

clâusulas deste contrato, ressalvado ao locatário a faculdade de tao somente solicitar do 
poder desapropriante a indenização que por ventura tiver direito. 

CLÁUSULA NONA 

Nenhuma intimação do serviço de saúde pública e municipal, estadual ou federal, sera 
motivo para o locatôrio abandonar o prédio ou pedir rescisão deste contrato, salvo prévia 
vistoria judicial. que prove esta construção ameaçando em rui na. 

• CLÁUSULA 01:CIMA 
Tudo o quanto for devido em razão deste contrato e não ficando a cargo do devedor, em 
qualquer caso, os honorârlos advocatlcios oonstitúldos pelo credor para a ressalva de seus 
direitos, bem corno as despesas Judiciais e extrajudiciais que se verificarem. 

• CLÁUSULA 01:(:lMA PRIMEIRA 

Fica estipulada a multa equivalente a um mês de aluguel vigente, na qual incorrera a 
parte que infligir qualq'ller clâusula desll!- .contrato, ressalvando a parte Inocente à 
faculdade de considerar rescindida a locação independentemente de qualquer 
formalidade. 

• CLÁUSULA 01:CIMA SEGUNDA 

Ocorrerão por conta exclusiva do locatário, a partir, da data de, pagamento de impostos 
e taxas que recaem ou vierem a recair sobre o imóvel ora locado, bem como as dispensa 
decorrente do consumo de energia elétrica, égua_~ telefone. 

• CLÁUSULADl:CIMA TERCEIRA 

No ato de entrega do imóvel o locatério se obriga a fornecer ao locador, os talões de 
energia elétrica. égua, telefone, IPTU, devidamente quitados. 

• CLÁUSULA 01:CIMA QUARTA 

O imóvel ora locado devera ser restituldo em bom estado de conservação corno foi 
recebido. 

E para firmeza e como prova de assim haverem oontratado, fizeram este Instrumento Particular 
em 02 (du■-) vias assinadas pelas partes contratantes e pelas Testemunhas: RAIMUNDO 
BARBOSA GOMES, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua do Campo n• 350, Santo 
Antonio dos Milagres - PI, portador da Cidula de Identidade n• 1.158.382 SSP-PI ■ CPF n• 
411.949.283-04 e LINDOMAR MACHADO DE ARAÚJO, brasileiro, casado, residente 
e domiciliado na Rua Manoel Luis Ferreira, n" 300 - neste município, portador da 
C~ula de Identidade nº 1.164. 704/ SSP-PI e CPF a• 481.425.143-20. 

Santo Antonio dos MIiagres - (PI). 02 de Janeiro de 2020. 

Adalberto Gomes Vllanov■ Soua■ FIiho 
CONTRATANTE 

~41<~ •7 Melcj W d■ .. ~ .•. _ 
CONTRATADO 

DTADO DO PlAUl 
)WNIC. DE SANTO ANTONIO D08 MJLA.ORBS 

:ef, IWA IJJIZ OOMB8 Vll.ANOVA, M - Cl!NTRO 
JUITOlllO DOS MILAGRES • PI 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 07/2020 

Aos dois dias do m!s de janeiro de dois mil e vinte, nesta cidade de Santo 
Antonio dos Milagres Piaui, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO 
ANTONIO DOS MILAGRES PIAui, ESTADO DO PIAUi doravante chamada 
abreviadamente PREFEITURA, inscrita no CNPJ sob o nº 0I.612.603/0001-07, 
estabelecida na Rua. Luis Gomes Vilanova n• SS neste ato representada pelo Senhor 
Prefeito ADALBERTO GOMES VILANOV A SOUSA FILHO, portador da Cédula 
de Identidade nº 1.593.502-PI e CPF nº 760.079.953-72, residente e domiciliado na Rua 
Luis Gomes, nº 298, centro e de outro lado a Srta.• JANAYRA CELESTE VIEIRA 
DA SILVA. portadora da Cédula de Identidade nº 2.576.056/SSP-PI, e CPF n• 
026.299.103-93, residente e domiciliada no Cj. Morada Nova, s/n - Q-12, Bloco - OS, 
Ap. 104. Ambos denominados, respedivomcnte, CONTRATANTE E 
CONTRATADA, tendo em vista o Processo de Dispensa de Licilaçio, e em 
observlncia ao disposto na Lei nº 8.666193, de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores, RESOLVEM celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, sob os 
termos e condições estabelecidas nas cláusulas abaixo: 

• CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto do Contrato. 

O contratado, obriga-se por força do presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS a~ os serviços oomo Auialente Social Programa PAlF, junto a 
Secretaria Municipal de A.ssistblcia Social, deste municlpio. 

• CLÁUSULA SEGÚNDA - Do valor .. 

Em remuneração d~ serviços receberá o equivalente a R$ 1.900,00 (Mil e 
Novccaitos Reais), pagos oom =• do Programa, sendo que este valor poderá. 
sofre.- alterações de acordo com a entrada de n,cwsos do mC111J10. 

• CLÁUSULA TERCEIRA - Papmeato. 

O pagamento scn1 efetuado a cada dia ~ (seis) do mfs COITC1lle. 

• CLÁUSULAQUARTA-0.vighcia. , 
O presente contrato terá duraçio de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2020. 

• CLÁUSl/LAQUlNTA-Dareiicblo. 

Este contrato poderá ser rescindido independentemente de inteq,elação judicial 
ou extrajudicial, a critmo das partes, no caso de ocorrer o atendimento da não 
obrigatoriedade da pr<,,tação dos serviços, ou ainda na hipótese da transferência de 
contrato a teroeiros no todo ou om partes, sem prévia autorização da oontratada. 

• CLÁUSULA SEXTA - Du dhpooiçliH finais. 

O Contrato reger-se-ã pela Dispensa de Licitação, elaborado com base no Art. 
25, inciso li, combinado com o Art. 13, inciso Ili da Lei nº. 8.666/93. 

• CLÁUSULA SÉTIMA - Du dispo1iç6H fia1b. 

O não cumprimento das cláusulas anteriores, forçará o Contratado a não cumprir 
com suas obrigações perante a Contratante, ou vice-vena. 

• CLÁUSULA OITAVA- Do foro. 

Fica eleito o foro da cidade de São Gonçalo .do Piauí - PI, para dirimir toda e 
qualquer dúvidas resultante do presente instrumento contratual, renunciando 
cxpre,;swnente, a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E para firmeza e como prova de assim haverem contratado, fizeram este 
lrutrumento Particular em 02 (duu) vias assinadas pelas partes Contratantes e pelas 
Testemunhas: RAIMUNDO BARBOSA GOMES, brasileiro. casado residente e 
domiciliado a Rua do Campo nº 350, Santo Azitonio dos Milagre,, - ri. portador da 
Cédula de Identidade n• 1,156.382 SSP-PI e CPF n• 411.949.163-04 e LINDOMAR 
MACHADO DE ARAÚJO, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Manoel 
Luis Fem:ira - Povoado Chapada do Genésio, deste municlpio, portador da Cédula de 
Identidade nº 1.164.704 - SSP-PI e CPF ■º 481.425.143-20. 

Adalberto Gomes 
Contratante 

Tcatemunhu: 

Santo Antonio dos Milagres - PI, 02 de j aneiro de 2020. 

ilanova Souu Fllb o 
(kr~ Cd»-,7 e. v,;p,q, ~ 5'wt. 

Janây&este Vieira da Silva 
Contratada 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


