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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAi. DE EIESIÃO vnoso 
'PRAÇA J0St MARTINS, •1- BAIRRO: VE11MElHA 
CD: 6U25-4IIO CNPJ: 06.S54.844/ID>1"60 fONE: (86} 3215-1152 
E-MAIL:~br 

D E C RETO Nt:018/ 2019-G.'11 / PMEV 

O PREFEffO MUNICIPAi. DE EWBÃO VELOSO, ESTADO DO PIAUI, no u~ de suas 
atribuiç6es legais, com fulçro no art. lOt, VI, da Lei Orginica cio M unldl)lo,conslderando a determlnaçlO 
contida na Cartll de Ordem nl: 96/2019 - PJPI/TJPI/COOJUDCIV, no !il!Atido de procedier a imediata 
relntegr.ição dos apel'antes nos cargos pretendidos, no prazo de OS (clnc:ol d1as, em cumprimento ao 
Aoórdão (ld. S38894) proc.esso nt: 0702894 - 03.2018.8.18.0000 

DltltETA 

Art. 1º• Flc:am rettengrados, provisoriamente, os ~n,[dores a,nstantes do ANEXO 1 
deste Decreto Munlcipa~ em cumprimento à respeitável decisão Judicial proferida pela eg~1ia 51 CArnara 
de direito P-úblioo do Trlbun;I de Justiça do Estado do Plaur, no,s autos do processo nt: 0702894--
03 .. 2018.8.18.000, 

An, 2• • Este Decreto entra em 111gor na data de sua assinatura, revogadas asa 
disposições em cootrárlo. 

Elesblo Veloso (PI), 30 de Julho de 2019. 

Aprovado, numerado e registrado o presente Decreto no Gabinete do Prefeita 
Municipal de Elesblo Veloso, Emdo do P,l;iuí, aos trinta dias cio mês de julho do ano de dois mll e dez.enDVl! 
e publicado por afixação nos tennos da Lei Org4n Munk:lplo. 
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Olp, ,Cirvalunte 

Secredrio Munlclpal de Admlnlstrasloi Planejamento e FIIIIIIÇIS 

.. 
lk!Nt--.rl 

CttseU.O •• GN Jtrelles ta a'lalca e 11 Mtleseellle - DIDWEleSlh Veltsl 

CONVOCAÇÃO PARA REutflÃO QUE AUTORIZA O iN1CIO DA 

C.AMPANHA ELBlTORAL 

EDITAL N" 05/2019 

A COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL, constih.úda na forma da 
Resolução n" 06/2019 para esoolha dos membros do CONSELHO 
TUTELAR DO MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO-PI, COJIIVOCA os 
candidatos habilitados na prova de conhecimentos, para participarem 
de reunião pn::"ista no calendário eleitoral), a ser realizada no dia 05 de 
Agosto de 2019, às 10:00 horas, no Centro de Referencia da Assistência, 
Social- CRAS, Rua Afonso Mafrense, na qual serão definidos a 
iden tificação do candidato e seu numero de votação e prestados 
esclarecimentos sobre as regras de campanha eleitoral. 

Elesbão Velooo-PI, 01 de agosto de 2019 

.& Estado do Piauí 
lntufifi@ 1} __ P_R_E_FE_ITU_ R_I _M_U_NI_C_IP_l _l D_E_I_NH_o_• __ 

f>ROC. AOM. N• 023/2019-CPI. 
PREGÃO l>RESENCIAl SISTliMA DE REGISTRO DE PRE.ÇOS NO 0 17 /2019 
OBJETO, Registro de preços visando a contrataçlio de pessoas Jurldlcas para futuras 
prestaç/Jes de ser.1/ços de locoç/Jo de vefculos, a trer pago p.or qullôm tro rodado, com 
motorista, combus tfvel e manutençl!lo por conta do contratado para ser usados no 
transporte e.se-alar. 

QESPAÇHQ 
Vistos e tc, 

O pro dlme n to de ll cltatórlo, modalidade Preg 'o , n Q 017/2019. 

d& que trata &Sté processo. obj&tlvou a s&l&ção da m elhor proposta para Reglstro de 

preços vis ando a contrataçilo de pe:.Js<>as Jurídicas para futura,'i prestaçiJes de 

servlç.os d e l o,:;oçlJo de veículos, a ser pa90 por q11l1(Jmetro rodod<>, com 

motot"1s ta, combustfvel e monutenç4o por conta do contt"ot,ado poro ser usados 

no lrtln.~põrt.e t!Jtcãlàr. Foi em toda a ~u a tram itação atendida à legi.slaç-ã.o 

pertinente, con.~0;1n te o Pl>Yecer d:;, Comlss(lo Permanen te de l,Jclt:;,ç.\!.o deste 

Hosp ital 

A sKim, constatada a retiularldade dos atos p raticados., HOMOLOGO o presente 

procedlm nto, modalidade Pregão, na 017 /2019 e ADIUDICAR as empresas 

vencedora.s ,confonne documentos que instruem o p r ·o cesso. 

Cumpra•s8. 

lnh uma (PI), 10 d e Jul ho de 2019 . 

Antônio Ru6no da Silva Jóníor 
Prefei to Mun ici pal 

~, Estado do Piauí 
1 1o, ............. \, PRlfllTURA MUNICIPAL DE INHUMI l n.1~_m@ _____________ _ 

El<TRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NI 0'.17/2019/PRG.SRP. CPI..PMI/PI 

PROC. ADM. NI 023/2019'-CPl 
PR15GÃO PRESENCIAl SIS~15MA D~ RlGISTRO OI, PREÇOS N" D17/l019 

OBJETO: R~lstro dt preços visando a controt(JÇ{Jo dt ptissoas Jurld/cas para fuwrO$ 
pres1at;J;es de seN/t;os de locaçtio de vefcu/0$, a ~r pago por qu/JOmerro rodado, com 
m,otorlsta; e,ombustivel -e manutenção por conta do contratado para se.r usados no 
tí'OMPOrté escolor . 
Datas da., Se.ss!les: 05 Julho de 2019 
Hor.lrloo: 08n00mi~ 
AdJudl<iiçllo: 10 de ju lho de 2019. 
Homoloc;açllo: 1 0 de julho de 20 19 . 
VIGtNCIA: U (clO<eJ m""""" 
ÕR<ilO<iiERE'NCIADOR: Prefelru..-a M unklpa:l ,de lnhuma 

ITTNS Rf<ilSTMDOS• 

rTfM ESPECIFICACAO Qu•n·•· de Kim 
lll!ICUlO ~UNClQtiiAL. com 3 ◄ t l"H} port~s. 
com cap.a,c.ldJICle de no mínimo 09 (novo) 
p.BSilplrm.,, a,m motmlst ~ c,cm b uslfviG.I . 
~nutGn:ç.So po, cont1 do c:o"'t,.-1Uido, 
OBSERVAÇÃO: quá.nlldad ■ dt!: V1!krJlot. 

o~ AQ,ÇQH~~ o~r:1 .wt1n41r .io d•m;iftd,11 3, h;r♦.I\ 10.000 
M ICRO-ÕNIBUS, com c.a,pacicJld• mrnrrna d e 
1A. ~tiros.,. C·Dnl rno1:orlsto1. manutenç.lo e 

02 ÇQfflb,1tMfv4t DDI «iinUI do ~ontrM~O- 20.000 

.08ff8Y:MÕE$ f! 

V.UNT<k>l<M V. Tota~ 

27.000.00 

270 

S2,000.00 
310 

• A em:presa -' de t entora da e:icp,ect-al:lv.a do direi to em Iguai s condlç6cú conSkJera.ndo para efeito do 
CoMr;1to; 

• O J obJq1;01,,. eonformt1 di9flnldo no EcHt t!. 111ndt l:f\itr'lclo for o ÇNQ, no -COfttr11,;o 1~Iv1,;11,1.;!i l ov 1n1:t;r\J~•nto 
c:onearwue; 

• O contrato fl c.:w-á adstrita a indka?o IX dotaç:So orç,ilmCn~rla que SUitoCntir.i a dé:S:pCH é m oon:for:mld.:adc 
com o planeJa.m,c-nto rca,lb;ado par.1 o c,:crd d o vigente~ 

• O ót".g5a/cntc far-ã .11 solkltaç:!io do obJe-t:o conforme .i ~ ncCJCssld.tde e ele .ICOr'do com .1 d lspcniblllcl.td~ 
d'e ~eur5os orça,mant,11:0,. 

OR$EBYAQÕES. 11; 

::-:.::~~ DETENTOR_"- DE PREÇ~ MARIA JOSE DE MOURA SllVA 

CONTATO 

ENDEREÇO 

C!ID"-Dt 

UM.i t énÇO N õQu.éir'à d á Silvzi (CPF 090.870.888~2.5) 

Rua ouque de Ca)(f.as, nt 505, Centro~ na Cidade de 
lntn,Jl'Tl1'1 

lnh\Jma 


