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ld:030E58D67B2D3F87 
ESTADO DO PIAUÍ 

MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS DO PIAUÍ 
CNPJ 01.612,573/0001·39 

CAJAZEÍRÃs"nô PIAUf Rua Eliseu Ribeiro, n21s, Centro, CEP 64.514-000, cajazeiras do Piauí-PI 
-TltAl,,fJ,IUJfOIO (OIII A FOIIÇA DO l"OYCI" 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2021 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021 

DESPACHO DE RATIFICACÃO-ADJUDICACÃO/HOMOLOGACÃO 

OBJETO: Serviço de locação de caminhão guindaste com capacidade para 06 (seis) toneladas para execução 
de serviços de troca de lâmpadas do sistema de iluminação pública municipal e podas de árvores para 
atender as necessidades da municipalidade de acordo com o surgimento das demandas. 

ASSUNTO: Ratificação e celebração do contrato. 

Trata-se de procedimento de Dispensa de Licitação para contratação dos serviços descritos no objeto acima, 
tendo o feito atendido à legislação pertinente, conforme Pareceres da Comissão Permanente de Licitações, 
da Procuradoria do Município e da Controladoria Geral, restando comprovadamente a existência de dotação 
orçamentária para as despesas e há razão e justifica tiva da escolha dos serviços objeto, tudo baseado em 
documentos probatórios, além do que o preço é razoável e compatível.com-o mercado, estand_o, portanto, 
preenchidos· todos os requisitos legais para a contratação. 

Diante do exposto, com fundamento no art. 75, inciso li da lei n.º 14.133/2021, RATIFICO e HOMOLOGO a 
Dispensa de Licitação nº 026/2021, adjudicando o objeto deste procedimento para determinar a contratação 
da empresa SANTA ROSA LTDA, CNPJ 03.301.708/0001-70, pelo valor estimado de S 32.400,00 (trinta e 
dois mil e quatrocentos reais), a ser pago parceladamente, de acordo com as necessidades da 

municipalidade. 

Cajazeiras do Piauí - PI, 04 de outubro de 2021. 

0 ~..✓.:~ e{~ 
Prefeito do Município de tajazeiras do Piaul- PI 

ld:0047CDE5C019415F 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS 

CNPJ: 06.554.794/0001-11 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI 
A VISO DE LICITAÇÃO 

O MUNICÍPIO DE ALTOS - PI, através do Pregoeiro, toma público, 
que realizará licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO -
REGISTRO DE PREÇOS n. 029-2021, do tipo MENOR PREÇO E 
ADJUDICAÇÃO POR ITEM, tendo como objeto o registro de 
preços para a contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviços de transporte escolar dos alunos da rede 
municipal de ensino, visando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação do Município de Altos-PI. 
Data do início e fim do recebimento das propostas: Das 17:30h do 
dia 12/10/2021 até às 09:40h do dia 25/10/2021. Data e horário do 
llllc10 da disputa: 09:50h do dia 25/10/2021. Edital: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br. Informações: Prefeitura Municipal 
de Altos-PI, Praça Cônego Honório, 30, bairro Centro, CEP nº 
64.290-000, à disposição no horário de 08h00min às 13h00min. Ou 
no e-mail: cplaltospi202l@gmail.com. 

Altos (PI), 08 de outubro de 2021 

Esdras Coelho Pereira 
Pregoeiro 

ld:04719E4EDSB7403S 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS 

CNPJ: 06.554.794/0001-11 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI 
A VISO DE LICITAÇÃO 

O MUNICÍPIO DE ALTOS - PI, através do Pregoeiro, toma público, 
que realizará licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO -
REGISTRO D E PREÇ OS n . 029-2021 , do tipo MENOR PREÇO E 
ADJUDICAÇÃO POR ITEM, tendo como objeto o registro de 
preços para a contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviços de transporte escolar dos alunos da rede 
municipal de ensino, visando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação do Município de Altos-PI. 
Data do início e fim do recebimento das propostas : Das 17:30h do 
dia 12/10/2021 até às 14:40h do dia 22/10/2021. Data e horário do 
1mc10 da disputa: 14:SOh do dia 22/10/2021. Edital: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br. Informações: Prefeitura Municipal 
de Alto s-PI, Praça Cônego H onório, 30, bairro Centro, CEP nº 
64.290-000, à disposição no horário de 08h00min às l 3h00min. Ou 
no e-mail: cplaltospi202l@gmail.com. 

Altos (PI), 08 de outubro de 2021 

Esdras Coelho Pereira 
Pregoeiro 

ld:0047CDESC0194033 

.ALTOS . .· ...,...,_ : 
RUA ANTONINO FREIRE, N• 170, BAIRRO: CEN~O, ALTOS -

PI CNPJ: 14.913.15410001-89 

PORTARIA Nº 18 /2021 - AL TOSPREV 
DE'30 DE SETEMBRO DE 2021 . 

Concessão d~ Aposentadoria Voluntária 
por Idade e Tempo de Contribuição. 

O Prefeito de Altos, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: 

Art. 1° - Conceder aposentadoria por idade e tempo de contribuição à servidora 
pública municipal, MARIA IRISMAR DE BRITO, RG: 519.346 S.SP-PI, Data de 
Expedição: 31/07/2019, CPF: 305.980.363-34, ocupa-,te no cargo de _Auxiliar de 
Serviços Diversos, sob a matricula nº 266-1 , contando com o tempo de contribuição 
de 32· anos e 11 l"{HIHS ou 12.023 dias, sendo os proventos fl)(ados da seguinte 
fonna: 

Salirlo - vencimento ,, R$1 .100,00 
Art.37 da Lei nº 0087/2003- Lei Estatuto do 

Servidor 
Adicional de Tempo de Serviço -15% 

c'.'1 R$165,00 
Art: 45, Ili, da Lei 0087/2003 . Lei do Estatuto do 

Servicic'r ' 
TOTAL DOS PROVENTOS R$1.285,00 

Art. 2" • A aposentadoria enquadra-se no artigo &,' da Emenda Constitucional n• 
41 de 2003, inciso 1, li, 111 , e IV. 

Art. 3" - O pagamento do benefício de Aposen~doria fica a cargo do Instituto 
de Previdência Social do Municlpio de Altos, confonne a t&i municipal n• 304/2013. 

Art. 4° • O valor da aposentadoria de que trau, esta portaria será l"88justado 
pela paridade. · 

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data çte sua publicação. Com os 
efeitos financeiros a partir de 01 de Outubro de 2021 . ' 

R9Qistre-se, Publique-se, cumpnl!•Se 

GABINETE DO PREFEITO DE ALTOS-PI, aos .30 de setembro de 2021 . 
• . . ! :1 

~ 
Publk:ada no Dt6rio Ofk:illl em_ ,_,_. 


