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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
ED. JOS! DE ARIMAT!IA SOARES NOGUEIRA
CNP.J: 06.554.984/0001-39 ·
Av. 27 de Fav-ro, 891 - CEP: 64310-000
e-mail: arpazes pl@ama;1 cpm Tet. (89) 34881345

PREfEJTJJ B A MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
Rua Cktiro

M ■.nOit!I

de

C ■ rv ■ l ho,

no PJAJJÍ

n • 2 U. - CBP 64.578-000

CNPJ 01.612.570/0001-03
CAM:'pO GRANDE DO PIAut - PI

Portaria n 2 082/2020

c.impo Grande do Piauí-PI, 15 d e setembro de 2020 .

l'ORTARIAN" 55/2020.
DELEGA PODERES A SERVIDORES PARA O FIM QUE

"CANCELAMENI'O

DA

PORTARIA

DE

NOMEAÇÃO DE CAKGO EM COMISSÃO
DE COORDENADORA DO CRAS DA
ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.•

ESPECIFICA.

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, Prefeito Municip al d e Campo Grande do Piauí,.
Estado do Piauí, usando de suas atribuições legais que lhe confere;
RESOLVE:

O PREFEITO MUNICIPAL DE AROAZES - ESTADO DO PIAul 110 uso de suas atribuições
legais e de conformidade com o poder que lhe confe1'C a lei Orgãnica Municipal, e

Verba Volant ,
Escripta Manent

CONSIDERANDO a manifeslaçãO fonnal de desiuleresse de M IÉLIA LEITE DE
VASCONCELOS em ·e xercer o cargo em Comissao de Coordenadora do CRAS da Assisltncia

Social.~

M~n/cipio de A ~ P I ;

··

contas de depósito, autori zar cobra nça, autorizar débfto em conta relativo a operações,
requ isitar cartão eletrônico, movimentar conta corrente com cartão e letrõnico, efetuar
transferê ncias/pagamentos, e fe tuar saqu es conta corrente, solicitar saldos/extratos de.
Investimentos, sollcltar saldos/extratos de operações de créd ito, emitir comprovantes, e ncerrar
contas de depósitos, . na conta corrente de
12.482-6, d e titularidade da SECRETARIA.

CANCF.LARe INVALIDAR a Ppt:taria 11• 5~/2020 a qual nomeia Al\ltLIA LEITE DE
VASCONCELOS em exercer o cargo em Comi»lo de Coordenadora do CRAS cb Assisltneia
0

Socifl do .Município de ~ry;.

.

Art. ~ - Esla Portaria entra em

DOM

visor
na data'de sua publicação
.

Art. 3° - ficam revogadas as disposições em contrário.
' Reglstre--te,

taloná rios de chequesl retirar cheques devolvidos1 endossar cheques, sustar e contraordenar
cheques1 cancelar chequesl baixar cheques, efetuar resgates e aplicações financeiras, cadastrar1

alterar e desbloquear senhas1 efetuar paga me ntos por meio e le trõnlco, e fetua r tra nsfe rê ncias
por m e io e letrônicol solicitar transferências. por carta, liberar arquivos de paga m entos, a brir

' RESOLVE.

.Art. 1º -

Art. 111 • Ficam designados os servidores abai><o re lacionados, para pe rante o

Banco do Brasil S/A - Agência 3630-7, emitir cheques, solicit ar saldos e extratos, requisitar

Publique-se, Cientifique-se e Cumpra-se.

Nome: Vltor Pedro de Ollvelra
CPF: 209.272.663-34

C.,rgo: Prefeito Munlclpal

Cargo Sacret·.\rio de Finanças

e((\

Francisco Erismar Jorse da Costa
. Prefwfto MINlldpal de Afoans/PI -•m nen:fdo

ESTADO DO PIAUÍ

Nome: João Batista de Oliveira

CPF: 393.865.703--00

Art. 2• - A presente Portaria e ntra e m vigo r na data de sua publicação e
revogam-se as disposições em contrari o .

Aroazcs-PI, 15 de Setembro de 2020.
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MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ N• 18.028.404/0001-59:

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Gra nde do Piauí-PI, 15 de setembro de

2020 .

16 Anos

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
CNPJ: 02.940.265/0001-03
GABINETE DA PRESJDENCIA

DISPE SA DE LICITAÇÃO º 01012020
PROCESSO ADM º 000216/2020
FUN DAMENTO: Art. 24 li (Lei nº. 8.666/93).
OBJETO: Contratação de serviços de publicação de aviso de licitação em jornal de grande
circulação.

ICP
Brasil

TERMO DE RA TIFICAÇÃO

O presidente da Câmara Municipal de São José do Divino-PI, no uso de suas atribuições legais e, de acordo
com o que detennina o artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores e, considerando

DO TEMPO

o que consta do presente Processo Administrativo de DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fundamento no art.
24, II, da Lei 8.666193 e nos documentos acostados aos autos, RATIFICA a declaração de Dispensa de
Licitação para contratação direta da Empresa E C

EDIÇÕES
ASSINADAS
DIGITALMENTE
COM
CARIMBO

dos

HOMOLOGADO

OGUE!RA - ME (BRASIL DIARIOS), inserira no

PELO

CNPJ sob o nº Ol.748 .335/0001-55, com sede à Rua Rui Barbosa, 68 - Sala: 209; Edif. Cel. Oravio Mira,
bairro Centro, CEP 64.001.090, Teresina-PI, no que concerne à prestação de serviços de publicação de

ICP- BRASIL

aviso de licitação em jornal de grande circulação, com valor global de R$ 183,68 (Cento e oitenta e três
reais e sessenta e oito ccntavost confonne previsto na proposta e nos documentos acostados aos autos,.

determinando que se proceda a substituição do i.nstrumeolo contratual por nora de empenho confonne prevê
o§ 4° e caput do art. 62 da lei 8.666/93, detenninando que se proceda a imediata publicação da presente.

São José do Divino-PI, 15 de Setembro de 2020.

Todas as nossas edições seg uem os ma is rigorosos
padrões de segurança, garantin do a inalte rab il idade
e a leg it i m idade de nossas publ icações, de acordo
com a Instrução NormativaTCE/PI 003- 18.
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