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PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2019.

PREFEITURA.MUN ICIPAL DE JAOOBINA DO PIAUI - PI
CNPJ: 41 .522.36810001-05
PRAÇA ESTÁCIO DE ALMEIDA, N' 20 - CEN HO
CEP: 64.700-000 - JACOBINA 00 PIAUI

DECRETO N.0 99, DE 17 DE JUNHO DE 2019.

OBJETO:
Contratação de empresa para prestação de serviços em elaboração de projeta
para aquisição de Patrulha Mecanizada, para o Município de Cocal dos Alves P I, conforme o Convênio 11°85902612017 - Mi11ist.ério da Agricultura. Pecuária e
Abastecimento,. com base no processo de dispensa de licitação 008/2019.
TERMO DE RATIFICAÇÃO

O procedimento de dispensa de licitação, de que trata este processo, objetivou
a oontratação de empresa para prestação de serviços em elaboração de
projeto para aquisição de Patrulha Mecanizada, para o Município de Cocal dos
Alves - PI, conforme o Convênio 11º85902612017 - Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento, com base no processo de dispensa de licitação
008/2019. Foi em toda a sua tramitação atendida a legislação pertinente,
consoante o Parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessorfa
Jurídica deste Municlpio.

Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, RATIF1
1co o referida
prooedlmenlo, nos termos do parecer da CPL, para contratação direta da
empresa, por apresentar a melhor proposta e melhor satisfEer as exigências
da admlnlslração, conforme documentos que Instruem este processo, na forma
abaixo especificada:
Obje.to

Empresa
Prooonente

Contrataçao de empresa para
prestação de serviços em
elaboração de projeto para
aquisição
Pa1rulha
de
Mecanizada, para o Município de
Cocal d06 Alves - PI, confunne o
11°85902612017
Convênio
Agricultura
Ministério
da
Pecuária e Abastecimento, com
base no processo de dispensa
de licitação 008/2019.

-

PubliqU11rse;
Cumpra-se.

PlANACON
PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE
PROJETOS TECNIOOS

Valor
olobal RS

DECLARA
DE
UTIUDADE
PÚBLICA,
PARA
FINS
D.E
DESAPRO/>RJAÇÃO, FAJXAS DE
TERRENO
PARTICULAR
E
DÁ OUTRAS PROVIDÉNCIAS.
O PREFE ITO MUNIC IPAL OE JACOB INA DO PIAUI, Estado do Piau í, no
uso de suas atribuições legais, com fundamento no art.5°, XX IV c/c art . 182,
ambos da Constituição Federal; nos artigos 2°, 5°, 6° e 40 do Decreto-Lei n. "
3.365 de 21 de ju nho de 1941 ; no artigo 6", inciso XXXl1r:Jc art. 92, inciso XIV da
Lei Orgânira Municipal de Jacobina do Piauí,

CONSIDERANDO a garantia oonslitucional que reconhece como uma
tendência irrevers ível do estado moderno, a possibilidade de interferência do
Poder Público na mudança compulsória da destinação de um bem prívado ,
ajustando aos interesses sociais, mediante desaproprlaçao, previstos ao longo da
Carta Conslitucional, em seus artigos 5° e 182;
CONSIDERANDO que o imóvel abaixo descrito atende as condições de
implantação e funcionamento de sistema de abastecimento de água potável, com
poço de sucção, e distribuição por meio de caixa d'agua, com a fi nalidade de,
abastecer a comunidade J urema. localizada neste municlpio, conforme Termo de
Convênio n. 0 856102/2017, - celebrado entre este município e a Fundação
Nacional de Saúde - FUNASA;

CONSIDERANDO que que é dever do administrador público promover a
conslruç.ão de obras públicas e, sua manute,nção, que beneficiem a população do
município de Jacobina do Piauí;
R$3.000,00(trk
mll rNls)

l TDA,. CNPJ:
06. 164.260/0001-89

CONSIDERANDO que o Decreto Lei 3 .365 de 21/06/41 que "dispõe sobre
desapropriação por utilidade pública", oonsidera que 'mediante decla ração de
uliliclade püblica, l.odos os bens poder-do ser desapropriados, pel a União, pelos
Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios";
CONSIDE.R.ANDO a imperiosa necessidade de desapropriar faixas de terra
de dom lnio privado para implantaçilo de, sistema de abastecimento de sgua na
localidade Jurema;

Cocal dos Alves, 18 de junho de 2019
OSMAR DE SOUSA VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREF EITURA DE

COCAL

DECRETA:
Art. 1° -ica desapropriada , ordinária e diretamente , por necessidade e/ou
ulilidade publica , por via amigável ou judicial, em caráter d e urgência. com

fu ndamento no art.5º, XXIV e/e art. 182, ambos da Constitu ição Federal; os
artigos 2°, 5°, 6° e 40 do Decreto-Lei n. 0 3.365 de 21 de junho de 194 1; no artigo
6'>, inciso XXXI e/e art. 92, inciso XIV da Lei Orgênica M nicipal de Jacobina do
Piauí, as seguintes âreas de terra sendo parte de imóvel rura l de posse do Sr.
JOSÉ JOÃO DE BRITO, brasileiro, casado, produtor rural, portador do RG n.0
1.3-83.675 SSP/PI , e do CPF n.º 5 14.780.133-20, reside nte e domiciliado na
loca lidade Jurema , casado com a Sr.6 CATARINA JOSEFA DA COSTA BRITO,
brasileira, casada , traba lhadora rural, portadora do RG n. 0 190591 SSP/PI:
1
área de 400
(quatrocentos metros quadrados), localizada na
localidade Jurema , municipio de Jacobina do Piau í, compreendendo uma faixa de
terra de 20,00 mts (vinte metros) de largura por 20,00 mts (vinte metros) de
comprimento, dentro das seguintes confrontações: Inicia-se a descrição deste
perímetro no vértice V01, definido pelas coordenadas E: 263.118,550 m e N:
9.135.682,900 m, confrontando com terras de JOSÉ JOÃO D BR ITO, segue
com azimute 286" 29' 46,41 " e distância de 20,00 m até o vértioe V02., definido
pelas coordenadas E : 263.099,370 m e N: 9.135.688,580 m, confrontando com
terras de JOSÉ JOÃO DE BRITO, segue por com azimute 200° 31 ' 08.98" e
distancia de 20,00 m até o vértice V03, defin ido pelas coordenadas E:
263.092,360 m e N: 9. 35.669,850 m; oonfrontando com terras de JOSÉ JOÃO
DE BRITO, segue por com azimute 106" 31 ' 25,26" e distância de 20,00 m até e
vértice V04, definido pelas coordenadas E: 263.111,540 m e N: 9.135.664,160 m;
confrontando com te rras de JOSÉ JOÃO DE BRITO, segue por com azimute 2<:!'
30' 32 ,84" e distância de 20,00 m até o vértice V01 , er,cerrando este perímetro ;
li - área de 200 m2 (duzentos metros quadrados) , localizada na loca lidade
Jurema, mun icipio de Jacobina do Piauí, com preendendo uma faixa de terra de
10,00 mts (dez melros) de largura por 20,00 mls (vinle metros) de comprimento,
dentro das seguintes c:onfrootaçôes : Inicia-se a descrição deste perímetro no
(Continua na próxima página)
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EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIÇO Nº DL 038/2019
PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008\2019:
OBJETO: Contratação de empresa para pre.stação de serviços em elaboraçã,ci
de projeto para aquisição de Patrulha Mecanizada, para o Municipio de Cocal
dos Alves-PI, conforme o Convênio nº859026/2017 - Ministério da Agricu ltura
Pecuária e Abastecimento, com base no processo de dispensa de licitação
00812019'. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cocal dos Alves - PI,
representada pela Secretaria de Agricultura. CONTRAT~DA: PLANACON
PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS LTDA, CNPJ:
06.164.260/0001-89 - Valor R$3.000,00(três mil reais), RECURSOS: FPM,
ICMS, ITR E OUTROS- Prazo: 90 (noventa dias) - Cocal dos Alves, 18 de
junho de 2019 - Secretário de Agricultura.

www. diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LACDA DO BARRO DO PIAUÍ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº ~,

2i ' /2019 DE 18 DE JUNHO OE 2019.

vértice V01, definido pelas coordenadas E: 262.940,71O m e N: 9.135.716,090 m,

EMENTA: Faculto o ponto na data que
menciono no âmbito do serviço público
municipal e dá outras providencias.

confrontando com terras de JOS · JOÃO D BRITO, segue por com azimute 287"
01 · 21,94" e distância de 10,00 m até o vértice V02, definido pelas coordenadas :
262.931,140 me N: 9.1 35.719,020 m; confrontando com terras de JOSÉ JOÃO

DE BRITO, segue por com azimute 197"

oo· 43,70'' e distência de 20,00 m até o

vérlice V03, definido pelas coordenadas E: 262.925,290 m e N: 9.135.699,900 m:
confrontando com terras de JOSÉ JOÃO DE BRITO. segue por com azimute 107°
02' 22 ,33" e d istância de 10,00 m até vértice V04, definido pelas coordenadas E:
262.934,850 me N: 9.135.696,970 m; confrontando com terras de JOSÉ JOÃO
DE BRITO, segue por com azimute 17" 02' 22,33" e distância de 20,00 m até o
vért.ice V01, encerrando este perimetro;

: ~ .·~
-·

O PREFJ!:ITO DO M:UNICÍPlO DIE LAGOA DO BARRO DO PIAUI,
Estado do Piauf, no uso de suas atribuições constitucionais e legais,
CONSlDERANDO, o feriado do dia 20 de junho de 2019, da1a cm que se
comemora o día de Corpus Christl;
CONSIDERANDO, 11 da.ta que sucede o dia de Corpus ChriiJ.tl;

DECRETA:

O imóvel ora declarado de utilidade pública e
desapropriado tem destinação pública, uma vez. que objetiva a implantação e
funcionamen to de sistema de captação de água potável a localidade Jurema e
outros povoados circunvizintios;
Parágrafo único.

Art. 2" Fica outrossiTI declarada de caráter urgente a desapropriação, nos
termos do art. 15 do Decreto Lei n. 0 3.365, de 21 de junho de 1941 , para efeito de
imediata imissão na posse;

Art. 1• - É declamdo Ponto Facultativo no dia 21 de junho de 2019, em todos os
órglos e entid11des da Admínístração Pública Municipal do Poder Executivo, sem
prejuízo dos serviços essenciais, sobre os quaís docídirá o titular de cada órgão.
Art.2• - A Unid11de Básica de Saúde Etelvina Mendes de Sousa, terá
funcionamento noat1al.
Art. 3• - Este Decreto enlnll'á em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições cm contrário.

Publique-te, Rqbtre"'5e, e, Cumpra-se..

Art. 3" Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogandose as disposições em cont,ário.

Gabinete do Prefeito. 18 de junho de 2019.

Prefeitura Municipal de Jacobina do Piauí, 17 de juntio de 2019.

~

Gederlanio Rodrigues de Oliveira
Prefeito Municipal
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GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL --~
f.STADO DO PIAIJl
l'Rt:FEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL 00 PIA. UI- PI

SECIU:TARIAMU ICíPAl.l>A CRU "CAB SSISTENCIASOClAL
CONSELHO M NlCIPAL DOS DIR.tlTOS DA CllIANÇA Ê 00 AIJOLÉSt.'El'flE • CM.OCA
COMIS..'iÃO l,SPF.CIAI . DO l'ROCj;SSO li& l:SCOl..H,l

ELElÇÕES UNIFICADAS PARA O CONSELHO TUTELAR
EDITAL CEPE Nº 0612019 Angical do Pi•uí - PI, 18 de junho de 2019.
A Pres;denlc da Comissão E~pccial do Processo dt Escolha em Data Uni.ficada para o quadribiio
2020/2024 do$ Co11_'1ollheil'O$ Tull::lal(:S de ANGICAL DO PIAUÍ - PIAUÍ , no uso de suas

atnbui900s legais.

Cons.iderando a Resolução 00112019 de 03 de abril de 2019 - CMOCA de Aligical do PiauJ Piaui.
Con$[derando o e,cfiffll OOI /W l 9 de03 de abril de2019 - CMDCA de Angical do Piaw - Piaui.

FAZ PUBLICAR o Edilal com o horário e local do ~me de Conhecimento Específico pwa o
Proçesso de Escolha em ~ Unifi.cada para membros do CONSELHO TUTELAR de Angic-.al
do Piauí - PI, para o quadriênio 2020/2024.
HORÁRIO DA
PROVA

LOCAL DA. PROVA

ENDEREÇO

A11e.nida Joio Siqueira Paes,
s/n , Centro, Angical do
Piauí..

12:00h

O M~ NICÍPIO DE LAGOA DO BARRO (PI), pessoa jurídica de Direjto Públ.íco
lnt~o. oom sede à Avenida 29 de abril nº 34, centro, Lagoa do Barro do Piaul/PI,
inscrito no CNPJ/MF sob ó aº 4 1.522.301/0001-62, neste ato represen111do por seu.
Prefeito o Sr. ILSON NUNES DE OUSA, brasileiro, cas11do, servidor públioo.
res.i dente e domiciliado na Rua Hennenegilda Maria de Jesus nº 18 bairro Bctel, D!I sede
d.este Muni.c ipio, doravante denominado simplesmen.te de CONTRATANT e do outro
lado o Sr" H RMINIO JVNIOR RIBEIRO, brasileiro, casado, portador da Cédula de
Identidade Nº 50443372 SSP-PI, e do CPF (MF) 024.675.523-73, com endereço na Rua
Projetada, 2:on.a urbana do Municlpio de Lagoa do Barro d<> Piauí - PI, doravante
denominado de CO
RA ADO, resolvem de comum acordo rescindir o Contrato
Administrativo Nº 007201? de Prestação de serviço por Tempo Determinado, de acordo
c-0m as cláusulas a seguir expostas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica rescindido o Contrato N" 0071201? de
prestação de serviços per Temp0 Dewmiinado, de comum aconlo entn: as part.e s
contratantes, sem qu.e haj11 qualquer prejuizo para ambas às partes e sem a percepção de
qualquer indenizaç11o ou multa referente à rescisi'lo do mencionado instrumento de
avença.
CLÁUSULA SEG NDA - O presente tenno de rescisão tem seus efeitos
validados a partir do dia 17 de junho do 2019, .revogando todos os efeitos do
instroroento de ConU'!lto de pre$tação d.e serviços.
O foro da Co.m nrca de São João do Piaui, Estado d.o Piauí, serâ o competen.t e
para dirimir qualquer questão oriunda d.es1e termo de rescísão oonmllual, exc-luindo-se
qualquer outr0, per mais privj!eejado que seja.
E, por estarem de acordo, justos e contratados, assinam as panes o presente
Tenno de Rescisão Contratual, cm 02 (duàS) vias de igual toor e ÍOnnll. junt.iuneoli:: oom
as testemunhas abaixo transcritas.
Lagoa do Barro do Piau.í - PI, 17 deju.nho de 2019.

Unidade Escolar lrismar f reitas, Sala 09
8~h .à$

GILSONUN
DE SOUSA
Prefeito M1mlcipal
CONTRATANTE

T"'ltcmunha.a, 11,. ·, !

P..Attntu:ú:t Q(l,,; ~ºnc. ,/,.
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lfRANCISCA iiiilENEDÊ AZEVEDO MIRAl'IIDÀ SILVA
Presidente da Comissão Especial do Processo de Esçolha
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DANlEL MANOEL DE SOUZA- CPF: 069.165.553-78

ecrrc,,~Ç:c. e--•d14~,.,,,
ç ~,S8~~A?::
CO LHO - C.PF: 027.254.693·33

Testemunhas:
CAMI LA RODRIGU
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