
o ESTADO DO PIAUÍ 

refeitura Municipal de Curral Novo do Pii4 c 
1-NPJn° 01.612.556/0001-00 

Av. Boa Esperança S/N - CEP 64.595-000f 	 - 
Telefone: (89) 3466-0050 	 ( 

Ema!!:  qabinetecnpjahoo.com.br  
Curral Novo do Piauí - P1 

do 

PREGÃO N9 014/2020 

CONTRATO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA, QUE 
ENTRE Si FIRMAM O MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO E A EMPRESA IV MAGALHÃES 
COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME, NA FORMA ABAIXO. 

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO - P1, inscrito no CNPJ n2 01612556-0001-00, situado na Av. 

Boa Esperança, s-n, centro, Curral Novo-PI, neste ato representado pelo Prefeito Municipal. 

CONTRATADA: IV MAGALHÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME (CNPJ N2 27.761.715/0001-13), com sede na rua Paralela 

Norte, n2 172, Bairro Bela Vista, Canindé, Ceará, representada neste ato por Martonio Pinheiro 

Gomes (CPF n. 054.541.883-60). 

- 	O CONTRATANTE e a CONTRATADA, acima especificados, têm entre si ajustado o presente CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA, conforme o Pregão n2 014/2020, regulado pelos preceitos 
de direito público, especialmente pela Lei n5  8.666/93 e alterações posteriores, Lei Federal n9  10.520 de 17/07/2002, pelo 

Dec. Federal nç 3.555/2000 de 08/08/2000, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e 

disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços de manutenção de veículos (Portaria n2 448, de 13/09/2002), 

conforme especificações e quantidades constantes do Pregão n2 014/2020. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO 

O fornecimento de material, ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no Capítulo II da Lei n.2  

8.666/93, sob a modalidade Pregão. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO 

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, ao Pregão n9  014/2020, bem como à 

proposta firmada pela CONTRATADA. Esses documentos constam do Processo Licitatório n2 014/2020 e são partes 

integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

O CONTRATANTE obriga-se a: 

- emitir a ordem de fornecimento dos itens objeto de contrato, assinada pela autoridade competente 

(diretor(a) do Setor Financeiro); 

II - efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato; 

III - fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor Administrativo Financeiro; 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA obriga-se a: 

- executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos, com o Instrumento 

Convocatório e com a sua proposta; 

II - entregar no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas o objeto do contrato, de acordo com a ordem 

de fornecimento, na sede da Prefeitura Municipal, no horário de 8:00hs às 12:00hs; 

III - fornecer o objeto do contrato em estrita concordância com as especificações constantes do Processo 

Licitatório, Pregão n9  014/2020; 

IV - substituir, às suas expensas e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os itens fornecidos em que se 

verificarem vícios disto antes do padrão normal; 	 . 



V - responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorr 
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 
acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

VI - assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do contrato, inclusive 

impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como 
encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal; 

VII - utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em situação trabalhista e securitária 
regulares; 

VIII - manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

IX - fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato; 

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO 

No ato do recebimento, será emitido recibo dos itens efetivamente entregues. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 

Este contrato vigorará a partir de sua assinatura por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração 
Pública. 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta dos recursos do Orçamento Geral do Município de 
Curral Novo. 

CLÁUSULA NONA - DO VALOR 

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), conforme os 
preços unitários constantes da tabela a seguir: 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO EQUÍLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

A recomposição dos preços dos itens objeto do contrato reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro 
da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual entre o preço dos itens adquiridos por ela no distribuidor e o 

ofertado ao CONTRATANTE em sua proposta na época da licitação. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela 
CONTRATADA quando da entrega da fatura de fornecimento e das notas fiscais de aquisição dos produtos junto ao 

fornecedor, que será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não serão considerados pedidos de reequilíbrio de preços relativamente a faturas anteriormente 
entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido quitadas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao praticado pela CONTRATADA 

ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado, em moeda nacional e por meio de cheque nominal a firma contratada. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será feito 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, estando 

esta devidamente atestada pelo setor competente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO— Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro deste prazo, isto é, da 

apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto for pendente de Ilquldaçao 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 

A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo Diretor do Setor Administrativo Financeiro da CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS PENALIDADES 



o 

	.00 

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia defesa 
e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.2  8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (cinco décimos 
por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou da Pregão. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força maior, 
devidamente justificados pela CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas 
judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DOS CASOS DE RESCISÃO 

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei n.2  8.666/93, 
sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, a 
CONTRATADA não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às conseqüências contratuais e legais, 
reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DOS RECURSOS 

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.2 8.666/93, cabem os recursos dispostos no seu art. 109. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DA PUBLICAÇÃO 

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no prazo previsto no parágrafo único do 
art. 61 da Lei n.9  8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a Lei n2 8.666/93, suas 
alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Simões, Estado do Piauí, da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas deste 

Contrato. 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lavrado em três vias, assinam as partes 

abaixo. 

Curral Novo (P1), 21 de maio de 2020. 

P/CONTRATAN  

P/ CONTRATADO: '._- 

TESTEMUNHAS: 

7c  ?t LÁ  
khA  



ESTADO DO PIAUÍ 

Prefeitura Municipal de Curral Novo 
CNPJ n°  01.612.556/0001-00 

Av. Boa Esperança S/N - CEP 64.595-000 
Telefone: (89) 3466-0050 

Email: qabinetecnpi yahoo. com. br 
Curral Novo do Piauí- P1 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ 

EXTRATO DE CONTRATO flQ  014/2020/PRG 

PREGÃO PRESENCIAL flQ  014/2020. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí. 
CONTRATADA: IV MAGALHÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME (CNPJ N 27.761.715/0001-13). OBJETO: LOCAÇÃO 
DE TRATOR DE ESTEIRA. FONTE DO RECURSO: Orçamento Geral do Município no exercício 2020 VALOR 
ESTIMADO: R$ 265.000,00. VIGÊNCIA: 12 meses, ou ao término do fornecimento do objeto, podendo ainda ser 
prorrogado nos termos da legislação vigente. ASSINATURA: 21/05/2020. 

Curral Novo do Piauí(PI), 21 de maio de 2020. 
Prefeito Municipal 



ESTADO DO PIAUI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURrO 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRFTO Nt 19, DF 71 DE MAIO DE 7020. 

Declara estado de calamidade publica", em razão do agravamento 

da crise de saúde publica decorrente da pandemia de doença 

Infecciosa vital respiratória, causada pela novo coronavirus (COVIO-

19) e suas repercussões nas finanças públicas municipais, e para os 

fins do art, 65, da Les Complementar ov SUl, de 4 oe mans ao 2(X%,i, 

e dá outras providências. 

Ocl-Li 	IUMU ICPL15E LAN tu oo BIJR1TI, Estado dc, Piaui, no uso das atribu;çS.es 

legais que lhe são conferidas pele LeI Orgãnlce do Município, 

CONSIDERANDO o agravamento da crise de saúde pública em decorrência da pendemi. de 

4oeiaça 	 sinal eacspina$ia' ça~~ ocwcs c soasiesas ICOVID 19) dedaaada 

pOis Osiasço 	 is.idc - O?.IS, quc acs toda o istcms nstrfcdcrattvo da 

promoção e defesa de saúde pública, estruturado nacionalmente por meio do Sistema únao 

de Saúde - SUS; 

CONSIDERANDO sua repercusEo nas flnança publicas em ãmbto nacional, conforme 

econheddo pelo Governo Federal, quando do envia, ao Congresso Nacional, da Mensagem 

n9 93/2020, para os fins do art. 65, da Lei Complementar 05 101, de 04.05.2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal - LRFI, 

CONSIDERANDO o que consta da Lei Federal 05 13.979, de 06.02.7020, bem como as 

legislações municipais que dispõem sobre as medidas de enfrentamento da emergência de 

I1tiE pública Ijero, 	cOe do novo coroisavinsCOVTD-9); 

(ONÇIDÍRANDO o Oecr.fo ççç3d1,f 1 05 	 de 16OS.707Ø, tpae dispôs, rio 4nt,itn do 

Entado do Piaui, sobre as medidas de emergência em saúde pública de imporlãncia 

intevoacicuaak e 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nS 09/ 2020, que dCdlrou d0;ç2o de e rgEoas em 

saúde pública no Município de Canto do Buriti e dispôs sobre medidas de enfrentamento 

pandemia provocada pelo novo coronavirus (COMO- 19); 

CONSIDERANDO, ainda, o Decreto Estadual na 18.891, de 19.012020, que declarou estado de 

calamidade pública, para os fins do art. 65, da lei Complementar nt 101/2000, em razão da 

flave crise de saúde pública decorrente da pandemia do COVIO-19, e suas reaercuss5es nas 

finanças públicas do Estado do Piaui; 

CONSIDERANDO que o agravamento densa crise impõe, entre outros, o aumento de gastos 

públicos e a ampiiaç30 das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública, I 

declarado de importáricia internacional, decorrente ao novo coronavirus; e 

CONS1UUIAf400, por fim, todos os esforços de reprogramação financeira que 06rIo 

empreendidos para ajustar as ccnuas municipais, obleõvan60 mantas a •'e9uTaMade da 

— preataç8o dos serviços públicos e, ao mesmo tempo. Intensificar as açfies para o 

;nfrentamento da grave crise de saúde pública que vem se instalando em Casto do BUrltl, em 

;.aa5o410 CQadiD-19, induabas ~3 uaaafe'.maç3de casos, 

DECOETA dat. 15 flca decretado "c~;tado do calamidade públIca" no Município do Canto do 

Buriti, em razão do agravamento da crise, de saúde pública decorrente da pandemia de dolinça 

infecciosa elral respiratória, causada pelo novo coronavirus (COVID-19) e suas repercussões 

nas finanças públicas municipais, e para os fins do art. 65, da Lei Complementar nu 101/2000. 

Art. 25 Ficam os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal autorizados a adotar 

medidas excepcionais necessárias para se contrapor à dlssemin2ç5o do novo coronavlrus 

(COVID-I.9), observada a legislação vigente, em especial a Lei Federal t9 8.666/1993, e 

disposto neste Decreto e, naquilo que nOs, conflitar, o estabelecido no Decreto Municipal n5 

09/2020; 

etc. etc rodite tuocutivo tvzursicipal soltiteri, por metO de itíersssgeors do ?reletttu de Canto 

do Onriti enx44q N Assembleia IcEisleelvo s'i.) estado do P1Euf o reconhecimento ri" tudo 

de calamidade pública", para fins do art. 65. da LBF. 

Artes Lala Decreto ejecta erra vigor na data da saia puibilracãa. 

Art. 59 Revogam se as dlsposiçõcs cm contrário. 

Gabinete do Pc . , o , nlclp. de Co o d 	ti P1), em 21 de,1 	e2020. 

Prefeito de Canto do urlti 

LSTADO DO PIAUÍ 

Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piaui 
CNPJ n° 01.612.56/OOO1-00 

Av. Boa Esperança 54V - CEP 84.595-
Telefone, (89) 3466-0050 

EmaM: as ,ineeçn,tÁyehoo,çom.br 
Cu,rad Nevo do Piaui - Pé 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI 

EXTRATO DE CONTRATO rst 014/2020/PRG 

PREGÃO PRESENCIAL n5 054/2020. CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Curral Novo do 
Piauí, CONTRATADA; IV MAGALHÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME (CNPJ N° 
27.761,715/0001-13). OBJETO: LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA. FONTE DO RECURSO 
Orçamento Geral do Município no exercício 2020; VALOR ESTIMADO: RI 265.000,00, 
VIGÊNCIA: 12 meses, ou ao término do fornecimento do objeto, podendo ainda ser 
prorrogado nos termos da legislação vigente. ASSINATURA: 21/05/2020. 

Curral Novo do Pi ((P1), 21. de maio de 2020. 

Prr co unicipal 

Abd Os co de 
_tnno 

ZSTSDO DO prAitt 

Prefeitura Murtwipo1 de Curral Novo do Piauí 
CNPJ n° 01.612.55610001.00 

Av. Boa Esperança S/N - CEP 64.595-090 
Telaloses: (89) 34660080 

f mal, 9abete1ecnoiljh0o.con1 te  
Curral Novo do Piaui -P1 

DECRETO P1' 05/20ZO. DE 20 DE ABRIL DE 2020. 

-Abre Crédito liutranrsilndrfo no Orçamento Programa 
vigente, no valor de 8.5 114.787,48 (Cento f quatorze mil 
setecentos e Oitenta e sete reais e quarenta e oito 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ nosso de suas aribuiçôes legais e com 

suporte na Lei Federal 4.320/64, arts. 41.42 e 43 e Leis Municipais nas 053/19 (LDO) e 059/19(LOA). 

CONSIDERANDO o Derreto Municipal a' 06 4.20 de março 4.2020 que decreta medidas de 

emergência de saúde pública tendo em vista o enfrentamento à ameaça de propagação do sovo corvnsvlrus 
classificado conto pandemia e o Decreto ei 10 da 02 de abril de 2020 41e declara Estado de Calamidade 

Pública no musiciplo de Curral Novo do PiaslPI, para rins de prevenção e de eiifroistamente 2 pandemia 
causada pela COVIL) 19 (sovo coronavirus) e suas repercussões nas lirtanças públicas: e 

CONSIDERANDO a urgência da eneesiçãn de despesas públicas para o enfrentamento do COVIl-
19 e a Importãncla da sua Idesllliçação através da criação de açOes orçamentárius espodicau para tal 

finalidade; 

DECRETA: 

Axt. 1. Fica aberto Crédito Extraordinário ao Orçamento-Programa vigente, no valor de 8$ 

114.787,48, conforme programação abaixo: 

OF$CRIÇÕES 1 	VALORES Rã 

ótgio/U.O: 020402 - Fundo Municipal de Saúde - P145 

Advidade 10.304.0126.2182 - Ações para Enfrentamento do Coroovinio COVID'19 

Foetei 214' TransE Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Gov. Federal 

Natsresa da Despesa 
3.3.90.30' Material de Consumo 114.787,48 

TOTAL 81114,787,48 

dat 211. - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor rui data do sua 

publicação. 

Gabinete do "eito do Municlplo de Curral novo, listado do Piauí, em 20 de Abril de 2020. 

Abel - ' 	'. de Oliveira Junlor 
Prefeito Municipal 

in%ijt0dfUJúrer 

si,saallsao 
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IR,, 033300 5004,00071000010700 
Y,nMSn,a 4 00003*030711040113*0,000 0001 5950,0, 
A.a. 0,40 

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITACÃO 

Artigo 20.- O crédito aberto no forno do artigo anterior sara coberto cole 
oeçuE300 provenientes dc: 
aI*ui.AÇAO: 

0 	l0,102310110400000 
4.4008100 
003 
00000 

CONSCRIÇAO 10014USAÇAO 01995000$ PL10ICOO 
005.000 IP4327ALAçC0S 
070430 
0.05 

.000100*09 ofne00ATIzoç.Io OAPCOPCI10300 
007014914000 e MATERIAL PCRIM000Tt 

SwO 

10.000.00 
0001 

04,In.nos.,3,. 
04.00.0000 
001 
IX 029 

40005 DO SOMM 002140)0 ODJCAÇAO 	 .100000 
0131005 S0300IÇOS COlORIRmOS 'PESSOA 035)0* 	00 00100 	O 420 
9100353*3013IS10.50000930 

00 	12.3014182074*0090 
3,1103(00 
330 

82 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA (Pflcspi 
06.053.689I50016$ 

Pç4. Amjncio rpdáolc ar Macdo, $/N 
Fone: (09) 3448-1120 Fm. 3448-1192 

cap no.o.soo 
t-MAJL 	gmaa.coe 

COMISSÃO PORMANETS DO UQTACOO 

02 '4 00 1-00-0c- 	500407 

51' 	0&243.0004.200&00)3 Mfl000t01540 90313000005*0003*1* lI) I 

Ano XVIII Teresina (P1) - Sexta-Feira, 29 de Maio de 2020 • Edição iVLXXXI 

3.3,1010.30 

000 

02 OS 00 S*00T00101030.P*e000çÁo 

A Prefeitura Municipal de Bocaina - P1, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitaçdcs 

no uso de suas atribuições legais, torna público pata conhecimento dos interessados, O 

CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE 002)2020 cujo objeto à "contratação dc 

Empresa para fornecimento e instalação de câmeras de vigilância e outros equipamentos de segurança 

e monitommcnto eletrônico para atender as necessidades do Município de Bocaina - P1", dcvido a 

necessidade de ajuste do edital e termo de referéncia. 

0*0001401000 000:ITCI200 000101 

WMJtOl,ÇAO 003*0120000000 PøOlt950000CtlOr 	8016,07 
000150*3(070000 DE 1(00003000. PESSOA 015300 	1io, 0,4,0 	0001 1 
0 fl*fl 
01212oOt 0022 

EXTRATO CONTRATUAL N°01.2204/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO W01.280512020. FUNDAMENTO: Ari. 4°. da Lei 

OBJETO AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO EM TECIDO PARA ATENDER AS 

DEMANDAS DO MIJNICIPIO DE BURITI DOS LOPES - P1. CONTRATADO J DE S MORAIS 

EIREU - ME, CNPJ: 26.141.9330$)14,6. VALOR TOTAL IX) CONflt.ATO: RS 400II01 

(quarenta mil reais)1 ASSINATURA DO CONTRATO. 28/0612020 VIGÉNCIA: 30/06/2020. 

Artigo 30.- Este decreto entra coo vigor ria data de sua publicação. 

pX ESTADO DO PIAUÍ 

( 

	

	
PIIZI'EITUPA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ 
CNPJ n°  01.612.356/000l-os 

CURRAL NOVO DO PIAUÍ. 02 de Março de 2020 

DECRETO N 3, DE 02 DE MUCO DE 2020 - 2.11 iI°059 DE 27 DE NQVm.AO DE 2016. 

Abre no r'rçanlento vigente crédito adicional 
aupleme::tar • da ruIras providências 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURfl1 DOS LOPES - 
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ENleADO DO PUiIi 

Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piaui 
CNPJ n00.61255610001-OO 

Ao Boa Eopoençe 519 - CEP 64 595-000 
Tele500e (66) 3466.0000 

Emai 220etn2ssbos,iss't0r 
Cone! Fdoyo do Piaui' P1 

ESTADO DO pai) 

PREFEITURA MUNICIPAL 00 CURRAL SOVO 
RATIFICAÇÃO 

115 U.e(2 ao 3000300 do oont,.00, Prs5o p,os.noal ol 014/2020, C001TPAT&DO. 09 MACOALOISES COMERCIO E 
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Bocaina' P1, 28 de maio de 2020. 

Laertes Leal Barros 

Presidente CPI. 
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