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ld:089B6ECEC2956A3B 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS 

CNPJ: 06.554.794/0001-11 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N"039/2021 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

O procedimento de dispensa de Licitação de que trata este processo, atendeu, em toda a sua tramitação, a legislação pertinente, 
consoante deliberação da Comissão Pennanente de Licitação e p:uecer da assessoria jurídica deste município. 

OBJETO; Contratação de empresa para aquisição de passagens dreas com destino à Bnsília~DF e saída em Teresina~PJ, 
teudo por linaUdade a captação de re<unos (emeuda,, convfuio,) para o Muuiclpio de Alto,-PJ. 

PARTICIPANIB: MAGIC TRAVEL TIJRISMO LTDA, CNPJ N" 13.505.575/0001-93. 

PRAZO DE VIGENCIA: Periodo de 30 (trinta) dias, a partir da assinatura do contrato, ou ao !&mino total do fornecimento. 

FUNDAMENTO: Processo de dispensa de lícitação art. 75, Il, da Lei oº 14.133/21. 

RATIFICO nos tcnnos do artigo 75, Ilda Lei Federal o' 14.133/21 a Dispensa de Licitação N" 039/2021 , da prefeitura Municipal 
de Altos, Piauí. 

Maxwell Pires Fem:ira 
Prefeito Municipal 

ld:OF8BCA2896477124 

Altos-Piaul, 07 de julho de 2021. 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS 

CNPJ: 06.554.794/0001-1 l 

EXTRATO DE CONTRATO 

PROCESSO: CONTRATO Nº 040/2021-Disocnsa Nº 040/2021 
CONTRANTANTE: Município de Altos - Piauí 
CONTRATADO: GIANNINI & ALBUQUERQUE LTDA, CNPJ n. 34.318.351/0001-67, com 
sede na Rua Azar Chaib, nº 996, Sala 01, Bairro Santa Isabel, CEP 64.053-900, Município 
de Teresina-PI. 
OBJETO DO CONTRA TO: A contratação de empresa de engenharia civil para 
prestação do serviço de construção de fonte luminosa em praça pública para atender as 
necessidades do Município de Altos-PI. 
FONTE DE RECURSO: Orçamento Geral do Municipio - Recursos próprios. 

VIG!NCIA: 90 <noventa) dias. 
VALOR DO CONTRA TO: valor global do Contrato R$ 96.118,95 (noventa e seis mil, cento 
e dezoito reais e noventa e cinco centavos) . 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75 I da Lei nº 14.133/2021 
DATA DA ASSINATURA: 11 de agosto de 2021. 

Maxwell Pires Ferreira 
Prefeito Municipal 

ld:1518EOOAOC6F7128 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS 

CNPJ: 06.554.794/0001-1 I 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2021 
TERMO DERA TIFICACÃO 

O procedimento de dispensa de Licitação de que trata este processo, atendeu, em toda a sua tramitação, a 
legislação pertinente, consoante deliberação da Comissão Pennanente de Licitação e parecer da assessoria 
jwidica deste município. 
OBJETO: A contratação de empresa de engenharia civil para prestação do serviço de construção de 
fonte luminosa em praça pública para atender as necessidades do Municlpio de Altos-PI. 

CONTRATADO: GIANNINI & ALBUQUERQUE LTDA, CNPJ n. 34.318.351/0001-67, com sede na 
Rua Azar Chaib, n• 996, Sala O 1, Bairro Santa Isabel, CEP 64.053-900, Município de Teresina-PI. 

VALOR: R$ 96.118,95 (noventa e seis mil, cento e dezoito reais e noventa e cinco centavos) 
PRAZO DE VIGENCIA: Periodo de 90 (noventa) dias, a partir da assinatura do contrato. 
FUNDAMENTO: Processo de dispensa de licitação art. 75, 1, da Lei n• 14.133/2021. 

RATIFICO nos termos do art . 75, I, da Lei o• 14.133/2021 a Dispensa de Licitação Nº 040/2021 , da prefeitura 
Municipal de Altos, Piauí. 

Maxwell Pires Ferreira 
Prefeito Municipal 

Altos-Piauí, 1 O de agosto de 2021. 

ld:13B59A91AEE56EEA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETÁ-PI 
CNPJ: 01.612.601/0001-18 
AV. FILOMENO PORTELA, S/N - CEP: 64.618-000 
PAQUETA-PI 

ATA DA AUDlfNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA LDO • LEI DE DIRETRIZES 

ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCICIO DE 2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETÁ -

PI, CUMPRINDO O QUE DETERMINA O ART. 48, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO 1, DA LRF. 

)los áez âu,s tÍo mês áe a6ril tÍo ª"" áe tÍois mil e vinú (10/04/2020), nD pfen4rio áa Cilmara 
!Municipal áe 'f/enadon,s áe <Paqwtá4'I, com infcio às quinze lioras (15:00lis) reafizou-se a 
)luâlência ffluca para apresentação e âr:scussão áa proposta áa Lei áe (l)irttrizes Otfamentárias 
paro o e,;_en:fcio áe 2021, tÍo município áe <Paqwtá4'I. !ManúntÍo as meá'ráas prewntitJas nD 

com6ate ao Cuviá-19, co11W o âr:stanciamento socia{ e u.ro áe máscara e áú:oo{ em ge{ os tra6a0ios 
foram iniciaáos peú, prefeito municipa{ o Sr. 'ITiaCes CoeOio <Pimenú{ qw, inicialmente sauáou e 

agraáeceu ao pú6u,;o presenu, representaá,, por vários St1J1Mntos áa socieáaú, e=: sinârcatos, 
ass~es, secretários munidpais, wreaáores e o pow em geral. (/)estacou que a sua aáministração 
está pautaáa na transpal'fncia pú6I'rca e sempre procuranáo aumáer os anseÚJs áa pupulafã,, tÍo 
munú:fpio. 'Em seauiáa passou a palávra paro o controlááor gera{ tfo municfpw, o Sr. (J)orawal áe 
!Moura !Martins, que iniciaímente falóu que essa auâiência era paro atenáer um preceito Cega{ e fez 
uma 6n:ve introáUfllo so6re a Lei áe 'RJsponsa6útáaáe 'Fiscal. 'Em se9uiáa mostrou para o pú6/i,;o 
presenu, o conceito áe ~ . L<DO e LO)l, vigência e importdncia áa participação pupulár na 
elá6omção tÍos orçamentos, pois as soticitações tÍo pú6/i,;o presenu nusa auâiência poáeriam ser 
inseriáas nD Orçamento para o ~cfdo áe 2021, áesáe que as receitas previstas fossem áeviáamente 
sufidetttes. 'Em se9uiáa, apresentou as ações e metas já propostas na L([)O para o e:q,cfcio áe 2021 
áe toáa.r as secretarias e fundos municipais. )l.o finaí áos pronunciamentos e áe6ates, a Sra !Micliellé 
!Marinlio ~mos, secretaria municipaC áe )l.áministraçiio, fez os agraáecimentos finais e áeclárou 
encemJáa a auâiência, às áeusseis lioras e vinu minutos (17:20/is), lávranáo-se a presente ata, que 
áepois áe úáa,foi áeviáamente assinaáa portotÍos os presentes nesta auâiência. 

Usta de presentes na Audiência Públlca, ocorrida em 10/04/2020, para discussão da Lei de 

Diretrizes Orçamentiirlas - LDO/2021, em conformidade com o Art. 48, § Único, Inciso 1, da 

LRF. 
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