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Prefeitura Municipal de Jurema PI 
CNPJ: 01:612.SSSIOOOt-6) 
l'r-lça No>sa Senhora Perp«uo Socom>, N'. t t-Cmlro 
CEP 64.712-000 -JURl!MA - PI 

DECRETO Nº 03912021 

'Disp6e sobre a concessllo de poderes poro a 
movi,,unlaçllo de conta no Bonco do Brasil, 
CNPJ.0l.685.927/0001-75. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE JUREMA, Estado do Piauí, no uso das 
atribuições legais, . 

DECRETA 

Art. 1° -Fica autorizado a concessão de poderes aos servidores JOSÉ NALDO DE 
OLIVEIRA RIBEIRO, CPF:451.496.153-15, Secretário Municipal de Educação e 
Gilberto Dias de Oliveira,CPF:030.862.868-30 , Tesoureiro , para movimentarem em 
conjunto a conta corrente 0°51.938-3, no banco do Brasil Agência 2660-3 , de 
titularidade desta Prefeitura Municipal . 

Art. rOs Servidores acima citados terão os seguintes poderes:ernitir cheques, autorizar 
cobrança , receber , passar recibo e dar quitação ,solicitar saldo e extratos ,requisitar 
talonários de cheques , endosar cheques ,sustar , contra ordenar cheques ,cancelar 
cheques ,baixar cheques,efetuar resgates/aplicações financeiras ,cadastrar ,alterar e 
desbloquear senhas ,efetuar saques -conta corrente, efetuar pagamentos por meio 
eletrônico , efetuar transferência por meio eletrônico , liberar arquivos de pagamento 
pelo auto atendimento Setor Público , solicitar saldos/extratos de investimentos , emitir 
comprovantes ,efetuar transferências para a mesma titularidade , abrir contas de 
depósitos e encerrar contas de depósitos e tudo o mais que ijzer necessário para a gestão 
plena dos recursos financeiros do município nela movimehtados . 

Art. 3° - Revogados !\li disposições em contrário , o presente decreto entra em vigor na 
data da sua publicação . 

Gabinete da Prefeita Municipal de Jurema-PI, 05 de agostosde 2021 . 
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Prefeita Municipal de Jurema/PI 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MORRO CABEÇA NO TEMPO 
Secretario Municipal de Governo 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 

Como Prefeito do Município de Morro Cabeça no Tempo, Estado do Piauí, no 
uso das atribuições que me é peculiar, e, considerando os atos administrativos 
levados a efeito através do procedimento em tela, reconheço de plano a situação 
de INEXIGIBILIDADE, cujo objeto é a contratação com a empresa CASTRO 
CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA, CNPJ 40.096.377/0001-00, cujo 
objeto é a prestação de serviços técnicos especializados de Consultoria na Área 
de Licitações e Contratos Administrativos, cujo valor global é de R$ 25.000,00 
(vinte e cinco mil reais) referente a 05 (cinco) meses até o dia 31 de dezembro 
de 2021 .. 

RATIFICO com fulcro no Art. 25, li; Art. 13, Ili Lei 8.666/93, cujo feito foi tombado 
sob o nº 09/2021 . 

Morro Cabeça no Tempo/PI, 05 de agosto de 2021. 
Assinado dt forrt1a digital por .IOSUE Al.VES OA 
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Josué Alves da Silva 
Prefeito Municipal 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 07/2021 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 01 /2021 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS-PI, Estado do Piaul, no uso das atribuições 
conferidas pela na Lei Municipal nº 523/2013, alterada pela Lei Municipal nº 618/2018, convoca a candidata, 
abaiso relacionada, classificada nas vagas do Teste Seletivo Simplificado nº 001/2021 , realizado por esta 
Prefeitura, homologado pelo Decreto oº 08/2021, de 08 de fevereiro de 2021, para comparecer na sede da 
Prefeitura Municipal de Padre Marcos/PI, até o dia 09 de julbo/2021 , munido dos documentos e atendendo aos 
requisitos seguintes: 

1. A candidata aprovada devenl comparecer na sede da Prefeitura Municipal de Padre Marcos/PI (Rua 
Anfrísio Macêdo, n 150, Centro, até às 12h do dia 09 de julho de 202 1, munidos da seguinte documentação: 

a) Carteira de Identidade - RG; 
b) Cadastro de Pessoas Fisicas- CPF; 
c) Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral; 
d) Comprovante de residência; 
e) Dados Bancãrios do Banco do Bradesco, Agência 1081; 
t) Certificado de Reservista, para os candidatos do sexo maculino; 
g) Cerificado/Diploma devidamente autenticado pelo MEC que comprove a escolaridade compalivel com 

o cargo conconido; 
h) Declaração de lnxistência de acumulação de cargos; 
i) Certidão de Antecedentes Criminais emitida pela Justiça Estadual e Federal; 
j) Registro no Conselho Profissional competente, exigidos para os cargos; 
i) PIS/PASEP ( caso tenha a cscrição); 
m) Ficha de cadastro emitido pela Prefeitura devidamente preenchida; 
n) Certidão de Nascimento ou Casamento 
o) CPF do pai e da mãe ( em caso de falecimento dos pais, deve apresentar uma declaração). 

2. A Candidata aprovada deverá apresentar-se na Prefeitura Municipal de Padre Marcos/PI, portando 
consigo todos os documentos constantes do item t, no enderço e até a data prevista. 

3. Não poderá ser admitido no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Padre Marcos/PI, a candidata: 

3.1 - Considerado INAPTO para exercer as atribuições inerrentes ao cargo para o qual prestou o Processo 
Seletivo Simplificado nº 01/2020 da Prefeitura Municipal de Padre Marcos/PI; 

3.2 - Que deixar de entregar um ou mais dos documentos exigidos no item I deste Edital de Convocação. 

4. Candidato convocado: 
4.1 - Relação do Candidato que deverá se apresentar na Prefeitura Municipal de Padre Marcos/PI: 

ORDEM 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

IDENTIFICAÇÃO 

EDINAL V A PEREIRA DE ASSIS 

NºDO 
RG 

1792442 

Padre Marcos - PI, 05 de julho 2021. 
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i 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES - PI 

A VISO DE LICITAÇÃO 

PONTUAÇÃO 
FINAL 

16 8 

O MUNICÍPIO DE SIMÕES - PI, através da CPL, torna público, que realizará licitação, 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n. 043/2021, do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM E ADJUDICAÇÃO POR ITEM, em 19/08/2021, ás 10:00h, tendo como objeto a 
aquisição de gás de oozinha. RECURSO: Orçamento Geral. VALOR: R$ 43.324,80. 
EDITAL: Disponível na sede da Prefeitura na Rua João Raimundo de Oliveira, s/n, 
centro. TEL:89-34561434 

Simões (PI), 05 de agosto de 2021 . 

Pregoeiro 


