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Portaria n.º 013/2021, Jurema- PI, 06 de janeiro de 2021 . 

A PREFEITA MUNICIPAL DE JUREMA, Eslado do Piaul , no uso de suas amboições 
legats, tendo em vista o que estabelece a Lei Complementar Mun·cipa[ nª 001/2019, de 
Z7 de agosto de 2019, 

RESOLVE: 

Artigo 1° - Nomear o Senhor GILBERTO DIAS DE F A.RIAS, portador do CPF n.0 

020.320.10! -94 e do RG n.ª 2.422.035 SSP/Pl do cmgo em comissão de .. CHEFE 
D ,JO l'A DE SERVIÇO IJLIT AR do munic!pio de Juren1a/PL 

Artígo 2° • Esta portaria entra em vigor a partir de 04 de janeiro de 2021 . 
Artigo 3° • Revogam~ as disposições em contrã~io. 

Artigo 4° - Publique-se, registre.se e cumpra-se. 

Kaylanne da ilva Oliveira 
Prefeita Municipal de Jurema/PI 

Cer1i6co para oo devido fins, que a presente portaria foi publicada no mural e~tc no átrio da 
Prefeitll(a Municipal e 110 "Diâtio Ofü:Ull do:; Municípios". 

Viviam: da SiJva Fe:rnandes 
Chefe de rabirtete 

Prefeitura Municipal de Jurema 
CNP,J: 01.612.MSIIIOOl-63 
Praç:t Nossa Sefthora Peiperuo Socorro. N" 11-Cenlro • Fone/fax (89) 3S91 oo» 
(.'E.p 64.782.-000 - JUREMA - PI 

AVISO DE UCITAÇÃO- REPUBLICAÇÃO OBJETO 

PREGÃO PRESENCIAL N" 081/2021 - PMJ 

A Prefeitura Municipal de Jurema -PI, alt'avés do seu Pregoeiro Oficial, avisa aos inte
ressados que fará realiz.ar às 09:00h (Nove horas) do dia 29 de Janeiro de 2021 , a 
abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 - Republicação de Objeto. Tipo 
MENOR, ADJUDICAÇÃO GLOBAL, Objetivando a Aquisiçao ele Combustíveis (Gasoli
na aditivada e óleo diesel S-1 0) para alender demanda da Secrel.aria de Administra
ção, Planejamento e Finanças, Secrelaria da Saúda/FMS/HPP, Seaetaria de Obras, 
Transporte e Seiviços Pôblicos, do municlpio de Jurema - PI, para o exercicio finan
ceiro de 2021. Exclusivo para tomeceaores instalados na seele do municipiO de Jure
ma - PI., conforme especificações contidas no Termo de Referências deste edital, 
que se encontra à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Ju
rema oom a Comi&São Permanente de Licitações/Pregoeiro, das 08:00 às 13:00 horas 
de segunda a SBXla-feira, disponível lambém no Sitio do TCE/PI www.tce.pi.gov.lx' I' k 
LICITAÇÕES WEB. A presenle licitação tem fundarnenlo legal na Lei 10.520f02 e sub
sidiariaroente a Lei 8.666193 e suas alterações. Na daita da presente sessão serão 
adotadas as providências de combate a pandemia do novo coronallirus (COVID-19). 
confonne orienlaç.ão constantes na Portaria nº 032/2020/SMS, de 25 de maio de 20.20. 
Fonte de Recursos: As consignadas no orçamento municipal vigenl.e 2020/2021 . 

Jurema - PI, 15 de Janeiro de 2021 . 

JOSÉ VALTER DAMASCENO RODRIGUES 
PregoeiroJPMJ 

PORTARIA N" 002/2020 

Dr:uís 
:::sa::· CORREIA 
- AMUU'l.~ (: A(..uill't:.uUt.MZ--- --

TERMO DE RESOSÃO UNILATERAL DE CONTRATO 

Instrumento UNILATERAL de 
Resd$ão do Contrato Concon'ência 

2017.03.13.CX:n .001, com 
fundamento no art. 79, J c/f; art. 77 e 
78, 1 e V da Lei 8.6661'93. 

Pe1o pre;!lente, MUNICÍPIO DE LUÍS CORREIA. pes:.oa jurldlca de direito 

público interno in::.crlto no CNPj .-.0 06554.448/0001 - 33, com ende.-eç.o na. 

Pr,efeltura Municipal de Luls Correia, Av. Prefeit~ António de Pádua da Costa 
Uma, 261 . Ct!ntro. CEP 64220-000, neste ato repre$<?ntado por sua Prefeita 

Munrcipa.l, MARIA DAS DORES FONTEN ELE BRITO, com base em processo 
admlnlstrattvo condu?ldo por Comissão processante Independente, com 
PARSGER da Procuradoria 'Geral do Mun!clplo, RESCINDE 
UNILA TERAt..MENTE o Contrato Corn::orn!!ncia 2017.03.13.001.001. dantes 

firmado com a empresa Santos Serviços Ambientais & Construtora EIREU - SN 
Ambiental. CNPJ 07.333.070/0001-00. cujo o objeto e a Conrrarac:Ko de 

empresa de engent>.a~ paro a prestado de seryiç"q' c1e cotet2 e transportg ~ 

res.fduos só/Idos públk,:,s(ga/hos) e entvlhos) com destino final o aterroa 
con-tro/ado do munlclplo ele Luls Correia-PI.· Cólera e transporte em vefcufo, 

{qrroc&ta baú) de ~fduos de se;cykps ~ sai~ eom ~]')o llnal o a~rro

s.,initárlo do Munlcfplg de Pn.Wfba: Opina /manual e qufinlcaJ. !:'fll?'"la!o, mcB 
e poda da.s Idas e /og[ildou= públicos do M1.1nk:lp{o com coleta e transporte· 

de resfducs s6/idos ortgtnaclas destes serykp:s· com destino final o aterro 

S;lnMrlo do Munlcfpio de Luís Coa:eét, operaqfo e manlt~to do aren-o 

=n'trolaclo cio Munlcfplo de i.u~ C~ e remoclfo de dunas para 
desobstrudo ele vias e logrado&= pdbllc<n com destino final o aterro 
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controlado cio Munldplo de Lufs C~-PI. com fundamento no art. 79, 1 de 

art. n e 78, 1 e V da Lei 8.666/93, tendo a referida empresa deixado de 

executar .os serviços e realizado parallzação rndevida do mesmo sem qualquer 

comunicação ao Município de Luís Con-eia, e não ter retomado os servio:,s 

após informados que havia Contrato vigente e que não deveriam ter parado 

os servlços, nos seguintes termos: , 

CLAUSULA PRIMEIRA: A rescisão contratual tem' efeitos Imediatos e sera 
irretratável para todos os fins. 

CLAUSULA SEGUNDA: As po~fveis aplicações de sanções administrativas 

serão realizadas através de processo administratwo próprio; 

CLAUSULA TERCEIRA: A presente resdsao não impede que o Município 

tome outras provi~ l~s para ressarcir eventuais prejufzos; 
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OAUSULA QUARTA: Fica o Municfplo aut'Orizado a. na forma da Lei, tomar 

as medidas adequadas para dar continu idade a prestação do serviço, na forma 

da lei, ante a sua essencialidade. 

Luis Correia. 14 de janeiro ele 2021. 

Carlos Hen~ Ferreira 
Secretir1o Municipal de Obra$, T~ e Serviços Urbanos 
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