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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITUBA MUNICI PAL
Mt:JNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAof - PI

do ~ ~-u~

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMP I O

Niiiiie do
Piauí
,dda •
Unidm. ?-N" uma

ffllllhor

Tie·DJ1.o ,

depois de veriticado . o seu adimpl emento , por mei o documenta
l ou cie out.,.a. foCltló , palo Hini:,t,rio Pílblico .

CWJ'.I JQIÃ

Cond.uea

Dic~

~

con..stitu.1

- o

t1.tul.o

Presente

(ll:t.

784,

da

Ajustamento

e:xtrajudici.a._l ,

executivo

• .P "rtii: dill """ ª"" inetui:
e tei:•
exti:ajudicial, na t'or111a do are. 5º ,
do

Termo

AVISO OE LlotTAÇÃO
PROC ESSO ADMINISTRATIVO D3B/2018 A
PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO OE PREÇO N" 028120111

da,

produ :z. sfeito.31

efic•eta cle titulo exeeuti v c:,
§
s•, da Lei n. 7 .347/85, •

J. neiao IV do Novo Cócli ,;o do Proceaao Civil .
Silo Joao do Arrai l-PI,02 de o utubro de 2018,

A Comissão Pcnnancnte de licitnções tornn publico que realizará a abenuro do p=so Lici111.tório
aooi'° citllda, na oonfonnidade da Lei 8.666193, bem como se coloca ii disposição dos interessooo
para prestar quaisquer esclarecimentos a respeito do certame licitatório.
Podenio participar da lieiiação as empresas que tiverem pecialidade correspondente.
., Pregão Presencial SRP N,• 02812018.

•

Aa!liinatura:,:

•

·z d.a costa Pessoa
tor de Justiça
COM.PROMI t,gNTE

:BRrntl't ~~ ! ·®Ri

•
•

Ben edita VJ.lm!l Liffl(l
Prefeita Munic i pal. de sa.o Jo.'l.o do Ar ra1al
PRIMEIRO COMl'l!.OMISSARIO

>

wh~~~~s~

P res ide nte do CHOCA - Si!l.o João do Arra.ial
SEGUNDO COMPROHISSÃRIO

Objeto de licitação: Registro de pre90 para fornec imento de urn as.
funerárias, conforme especificações e quantidades constantes no edital.
Conforme Edital e seus anexos, a disposição dos interessados na CPL Comissão Permanente de Licita9ões, na sede da Prefeitura Municipal da
Nazaré do Piauf - PI, localizada à Praça Dr. Sebastião Martins, 478 Centro, no horário das 7:00 às 13:00 h diariamente de segunda s sextsfeira, E-mail: licitanazaredopiaui@qmail.oom
Fonte de Recurso: FPM, FMAS
Dlltade Abe.rtura: 17 de outubro de 2018.
Hore ela Abertuni.: 08 :00 h
Local: Prt/tlM'fl M,mlcip((/ dt awré do P/((ul

Nazaré do Piauí (PI), 02 de outuoro da 2018.

Mislave de Lima Silva
Pregoeiro Oficial do Município

NATÃiIA DS BRITO NASCIMENTO
A:,Ses:,ora de Pxomotoria

ESTADO DO PIAUÍ
PIW'Bl TURA MIJNICIPAI.
MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ - PI

.ô.zãiij do PiQU(
Urú6,,por...,õdodo.-

PREFEITURA MUNICIPAL DO
MORRO DO CHAPÉU DO PIAU(
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 042/2018
PREGÃO PRESENCIAL PARA Sl, STEMA DE REGISTRO OE PREÇO N° 031/201 8

DECRETO NO 165/2018.

Morro <lo CMp,éU <10 Plau í(PI), 02 <!e OU11Jbro<!e 2018.
·· Olsp60 sobro a docrotaçlio •CIO ponto facullallvo, no $m bl«> clllr
Ad m ln lstraç.11.o P,ô bllca ltllunlclpal Direta o lndfreta d o P ode r
Ex•cuttvo . no d ia que e-&,p aclflca..

A Comissão Pennanente de Licitações torna público que reali:zarã a abertura do prot'eSSO Licitatório
abaixo citada, na confonnidooe da Lei 8.666191, bem como se coloca à dispo ·ção dos interessado
para prestar quaisquer esclarecimentos a respeito do certame Iicitalório.
Poderão participar da licilaçâo as empresas que tiverem especialidade correspondente.

O Prefeito Mi.ln icipal do Morro <!o CMpóu do Piauf(P J). no uso de sua.~ atríbuições legais e.
CONSIO EAANOO ""' trt>dlç(IQ s cx,nc;ossão do PQnlo f~ltalillo duflln1e H fesllvlds(les d,;,,
encerramento dos fe-stejos da a.inho Jehgtoso, e que a Adminisiração quB'I' preservar o oos.tume:

•

Con$1demn(lo .i vé$pera do ple~o eleltotal <!este ;Jno, onde argurns prédios rT10Jnk:l.1X1ls develilo ser
utüizsdos no dia das elelções/2018, como locais de ""ts.ç ão, navendo necessidade de limpá-lo,; para
ántrega, pérá os lm:bàlhOS dió Otgánil'.áÇãO dá JuSIIÇá lcléilorál;
CONSIOEAANOO s

necessidade de manu tenção dos

ser.oiços

essenciais em

Conforme Edital e seus anexos, a disposição dos interessados na CPL Comissão Permanente de Ucitações, na sede da Prefeitura Municipal de
Nazaré do Piauí - PI, localizada à Praça Dr. Sebastião Martins, 478 Centro, no horário das 7:00 às 13:QO h diariamente de segunda a sexta•
feira. E-mail: lic.itanazaredopiaui@gmail.com

oorarlos:

ininlBrruplos. mesmo em tais dias:

DECRETA:
M . 1• - Fica decreladlo ponto f acu ltat lvo , nos seNÍÇO$ d&!I repartlçõu p,lblica municipais,, na,
próxima iiaxla•f,l'ra, d ia 0 5..10.2018 .

M . 2" • Os serviços essencllOb die sai.lde e OUIJO$ t,ambém eonslderodos essenciais dever/io

manter plantões nos dlas de que trate o art. 1° desde Decreto, conforme, escala a ser estabeleck:la pelo!il
secreürios/cliefias ou demais responsáveis: dos respectiYOS órgãos.

Pregão Pmençial SRP Nº 031/2018.
Objeto de licitação: Contrataçã.o de empresa para manutenção e troca de,
peças para impressora.

•

Fonle de Recurso: Orçamento Municipal para () Exerclcio 2018
Data de Abertura: 11 de outubro de20 l 8.
Hora da Abertura: 09:00 h

Local: Prefeitura Municipal de aqiré do Plaul

Art. 3• - ReYogam-se as disposições e m conlrário. entrando esle decreto em vigor nesla data.
sendo dada por p<Jblicado com sua foo,ção no quadro de divulgações dos atos da AdminisuaçJo e na
rorma da L.et Clew;nCIO taml><!m se, publicaCIO no DOM.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 00 MORRO DO CHAPÉU 00 PIAUI. dois dias do
mes de outubto do ano dê dois mi ;i d,izoilo (02f1012018).

Nazaré do Piauí (PI), 02 de outubro de 2018.

Dé-,se Ciência • Publiq!Je-<Se e Cum pra-se.
Marc0& Hen rlquo Fo no,;, Roblllo
PtM'll" O Mur'licfpél
c:~ ,(l\,'.F'p1.01i..~
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Mislavede Lima Silva
Pregoeiro Oficial do Municípkl
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A prova documental dos atos municipais

