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# •!\. 
~ Estado do Piauí 

1 h, _Plefeilurad• - PREFEDUII MINICIPll DE INHIII 
n,,11Lfflil -----------

PORTARIA • 0.26/2019 Inbum1 - Piauí, 01 de Fevereirn de 1-019. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE INHUMA, ESTADO DO PIAUÍ, SR. 

ANTÔNIO RUFINO DA ILVA JÚNIOR., no uso das atribuições que lhe são conferidas 

pelo art. 65,. VI e IX, da Lei Orgânica Munícipal, 

CONSIDERA mo Pedido Administrativo feito pela Servidora 

"DARCIANE BORGES BEZERRA MEIRELES. CPF: 005.136.743-21", ocupante do 

cargo de EnfemJtira Plantonisla, lotada na Unidade Mista de Saúde Inhazinha Nunes; 

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico deferido o pedido ~upra, 

fi.mdamcntlldo no an. 85 da Lei oº 633/2001, que dispõe sobre o Regime Jwidico dos 

Servidores PúbHcos. do Município de lnhwna • PI; 

CONCEDER I llunça sem vencimeolos à servidora "MD;Q. -,u:a,UJ,& 

BORGF-S BEzmtRA MEIRELES, CPF: 005.136.743-22", pelo prazo de 03 (três) anos, 

com inicio na dalll de 01/02/2019; 

uma - PI, O 1 de Fevereiro de 2019. 

r ..... ~ . 

~ Estado do Piauí 
lntn.iíiiã --__ PR_EF_EIT· -_1_11_M_I_N1_c1_,11_ D_l_lN_HU_MA __ 

PORTARIA N• 042/2019 Inbum• - Pi.•ul, 01 de Fevereiro de 2019, 

O PREFEITO MUNICIPAL DE INHUMA, ESTADO DO PIAUI, 
A Ô O RUFINO DA SILVA JÚNIOR, no uso das atribuiçõe$ que lhe$ são conferidas 
pela Lei Orgânica do Município, Art. 65, Inciso Vl, 

RESOLVE 

OMEAR a Sra. BRUNA LARA BORGES DA S11, V A. CPF: 
054.241.833-95, para o cargo de Diretora da Escola Mwi.icipal Monsenhor Lopes. 

Dê-se Ciência, Pu,blique.se, Registre-se e Cumpra-se. 

cm OI de Fevereiro de 2019. 

DEOlETO N. ~3/2019, de 12 de Pevexeiro de 2019. 

Nomeia Pregoeiro e Equipe de Apoio pa:ra 
proceder com " rcaliz2.çio do" procc"so" 
liciunórios na modalidade PREGÃO e ·d,;. 
ouuas providênc:iu. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO - FSTADO DO PIAUI, no 
uso de ~uu attibuiç&:s, tendo cm vista o disposto no artigo 3 , inciso lV da Lci 
f-edend no 10.520/02, e o utigo 51 da Lci l'cdcntl no 8.666/93; 

Considerando a adoçlo, po:a: eue 6rgio, dJI mod.alid.adc de licitação denominada 
P~o. com base na ~ Fedct:al no 10.520, de 17 de julho de 2002; 

Considerando ainda a neca.idadc dc oh= os requill.itos da ftsc introdutória da 
mod.alidi1.de P.i::egio, denue eles. a nomeação do P=gociro e de sua Equipe de 
Apoio, <lOnfoane dispõe o ar:tigo 3, inci,o IV d• Lci Fcdcal no to.520/2002; 

DECRETA: 

Art. 1 - Floo designado o acnhor CARLOS ALBERTO DB SOUSA, pua exeroc:r o 
cargo de Prc:goci.ro. lotado ua Sccn.,taria de Admlnistn.çio. 

An. 2 - Ficam demgnaclos 011 servidores JA _ DJRA VIE IRA I?E ARAUJ O E 
V ALDINEI RODRIGUES MAURIZ, pana compor a Equipe de Apoio, que 
prestanÍ a necessúia usis-t&K:ia 110 Pregoeiro. 

An. 3 - As ,11:rib~ do Pngodro e de •ua Equipe: de: Apoio, den.trc ouuu 
cstabelcc.idu na Lcgislaçio cm ~or, serio: 

1 - O qedencl2n:uint:0 •cj(iil. ibtettsüdo~ 
' . . 

II - o =hlmcnto doa cnvdopc• d■a propoa-ta~ de preços e da doc umenw.çio de 
hablllnu;i.o; 

III - o exame d,a docurbentaçio constante nos envelopes e a class:ificaçio dos 
proponentes: 

rv - a conduçio dos· procedimentos relativos- aos lances é, à escolha da melhor 
propostà ou do làrtce -~ menor pn,ç<>; 

V - a adjudicaçio dil ~•-ta de menor preço; 

V1 - o dabom,;ão de: ata; 

VU - a condução dos tnbal!hos da. equipe de apoio; 

Vlll - o rcccblmmm, o e:umc e a decisi.o sobre rttut:Sos; e 

TX - o encaminlwneoto do proccsw devidamente instruído, após a adjudicação, à 
autoridade supem,r, visando a homologaçio e a con!Illaaçio. 

Art. 4 - Todos oa tnhalhos do Pmgoeiro deverão ser registrados em atas-, 
dcvidamcnoe assinadil, e arqu:ívadas no setor competente. 

Art. S - Qúando ncccswio o Pregoeiro poderi requetc- fuocionáóos ou 
infuana.çõcs de qualqué:r setor da Prdcina Municipal de Isllias Coelho, Piauí, patt 
garantir o fiel desenvolvimento dos procedimentos. 

Art. 6 - Fica asq,Jn.do ao p~egociro a faculd2dc de convocar técnícos, pal1l 

assessoramento e/ou emissão de pa:cccrcs cm assuntos espcd&::0$. 

Art. 7 - Aplicam·se ao Pregoeiro e equipe de apoio as disposições da. Lei Fedm.l no 
10.520, de 17 de julho ·de 2002. e s-ubsidiarismcntc às noma,s da Lei Fedcn.l no 
8.666 de: 1.2 de jwiho de 1993. 

Att. 8 - Este Decreto !'P;ln. cm vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições anteriores. 

GAfüNETE DO PREFEITO- Em 12 de fcvc:eiro de 2019. 


