
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

316 Ano XIX • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 27 de Janeiro de 2021 • Edição IVCCXLVIII

............ il11nki.-l• 

SEBASTIÃO 
B.ARROS.PI 

!ESTADO DO PIAUÍ 
MUNICf PIO DIE SIEBASTIÃO BARROS 

CNPJ 01.612.805/0001-59 
Avenida 1° d.e Janeiro, SINº, Centro, CEP 64.985-000, 

Sebastiao Barros - PI 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 01512021 -CPL 
INex1;GIB IUDAOE DE LICITAÇÃO Nº 006/2021 

DESPACHO Nº 006,/2021-GP. de 22/0112021 
BAIJEJCACÃOIHOMOLOOACÃO PELA AUTORIDADE SUPERIOR 

OBJETO: Prestação de serviÇos de (:(J(lsultôl'ia e essessoria â Secretaria Mo.w,i(:ipal de Rnanças, 
em a,poio a Admini$ltaçâo ttibutàtia , vis.ando a execução de setvíÇO$ téGni00$ para apuração de 
~bitos li:ibulários do ISS (ou ISSQN), ITBI, IPTU, Contribuiç6és de '-lelhotia , Taxas de 
Alvará1Uc8nciarnanlo e Taxa de Coleta de Uxo, pl'õpOrdonanclo a llfetlva recuperação dos 
créditos b:ibutários eventualment.e devido ao Municlpio, especial db Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Nal.urezs (ISSQN) incidentes em obras e serviços contratados nos úJijmo•s. 5 (cinco) 
anos com o Munici pio, o E$tado, a União e ou llffl;eiros nos limites do Munid pio, e aiflda, a, bem 
como a recuperação de Quaisquer ttil>utos mu.'lieipais (impostos, taxa~ etc.) Que eventualmente 
d&mand&m desta l)'estaçAo de setvlços, juntamente concomitante fõtnaclmento dos rac.nos 
humanos aspedallzado para coordenação e eletlvaç.to dos s8tvlços madlante a execução das 
alividade.s, para Prefeiwra Municipal de Sebastiêo Barros • PI. 

ASSUNTO : Ralllicação e celebraçêo do contrato. 

Trata-se de procedimento de lnexlglbilidade de licitaç.Ao para contratação dos serviços dasaitos 
no objeto acima, tendo o feito atendido à legislação pertinente, oonrorme Pareceres da Comissão 
Permanenle da Ucilaçóes, da Procuradoria do Municipio e da Conlrnladol'ia Geral, restando 
comprovadamente a exlstênda de dotação orçamentária para as despesas, a Inviabilidade de 
competição, os servi90s são técnioos , a natureitll é singúar, a esoolha do preswdor dos serviços 
foi baseada em critérios lécrôcos por meio dê dorumantos probatórios da nolótia especiali:.ação 
do ,esaitooo, havendo confiança da Adm"rislração no prestadot" dos serviços, além do que o preço 
é m:oével e çompalivel oom o merca<lo, est1111do, PQl'ta.nto, preenc;t,jdo$ todo$ os requisitos le{l~ s 
para a contralação. 

Diante do exposto, conforme o previsto no art. 26, ca;put, da lei n" 6.666/1993 e c:om fundamento 
no art 25. inciso li e/e e art. 13. inc. Ili da lel n.• 8.666/00. RATIFICO e HOMOLOGO a 
1 nexigibmdade de Lic:itação ri" 006/2021, adjudicando o objeto deste pmcedimanto para detenninat 
a oonlrataç.ão da empresa FRANÇA CONSULTORIA MUNICIPAL, Inscrita ,no ONPJ sob o rl' 
33.37-4.420/DCI011-97, com sede atual na Av. Cel. Costa Araújo, 2926 . Horto, Florestal . PI, 64052· 
820, Te resina- PI , pa_ta a prest.ição dos serviÇO(; Ollieto da I naxigibilidade de Li Citação n" 
006/2021. pelo valor de t$ 200.000.00 (duzentos mll reais, a ser pago em 12 (dOlze) parcelas fixas 
e mensais no valor de ,rS 16,666,,67 ( dezesseis mil seiscentos e ses.senta e seis reais e iie$Senta e 
sele e&ntavos). 

Sebastião Barros - PI, 22 de Janeiro de 2021 . 

~e. ki lkt~~ .._\,3 lli,.,JI 
PAISU)CUSTÓDIO MEHIXSDt:CAIIVWIO ~ 

~,iftótodoMuni<i!>iod•s.t,a!lllo BomJ,; -1'1 

ESTADO DO P~ur 
!MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO BARROS IIBAITIÃO CNPJ ,01 .612.806/0001-69 1--· BARROI-PI AvE111ida 1° de J-írn, $/N", Centro. CEP 64.985-000, ~--11111111a Sebastião Berros - PI 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N" 01512021 - CPL 
INEXIGIBIUOAOE OE LICITAÇÃO N" 008/2021 

EXTRAro 00 CONTRATO ADMINISTRATIVO N" 006/2021-SEMAF, OE 22/01/2021 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO BARROS, CNPJ 01 .612.805l0001-59, 
CONTRATADO: FRANÇA CONSULTORIA MUNICIPAL., insc:rita no CNPJ •ob o nl" 
33,37.«20/0001 •97. 
OBJETO: Praslaçêo de serYiço!I de con5Ulloria e asse5-50ria li Seaetmia Muricipel de Finanças, 
em apoio a Administração tributária, viundb a. axecuçAo de MWVÍÇ0II técnicos para apuração da 
débitos tributários do ISS (ou ISSQN), ITBI, IPTU, Contnbuções de Melhoria, Taxas da 
Alva~amenlO e T.ll)Ca de Coleta de Ux.o, propotcklnando a efetiva recupeniçlo dos ct6dilos 

tributário!> eventualmellte devido ao Muricípio, especial do Imposto Sobre Semços de Qualquer 
Natureza (ISSQN) incidenles em obras e Sffl'/ÍÇOS contratados nos últimos 5 (cinco) anos com a 
Municipio, o Estado, a União e ou terceiros nos limi tes do Municipio, e ainda, a, bem como a 
nicuperaçAo de quaisquer tributos murklpala (impostos, taxas etc.) que eventualmente dillmandem 

desta prestação de serviços, Juntamente ooncomltante fof'neclm ento do6 recursos humanos 
especiaiz:ado para coordanaçêo e efvliva130 dos Hrviços mediante a ex.ewçêc dll5 atividades. 
para Prefeilura Municipal de Sebastião !Barros • PI. 

VALOR: r$ 200.000,00 (duzentos míl reais, a ser pago em 12 (doze) parcelas lixas e manHis no 
valor de J$ 1,s.666,67 (dezesseis mil selsoentos e -senta e seis rea s e -senta e me 
centavos). 
RECURSO FINANCEIRO.: FRMJICMS/IRRF/Recul'llOS não vinculados. 
BASE LEGAL: art.. 25, Inciso li e/e e art.. 13, Inciso Ili da Lei n.0 8.86619S. 
VIG~CIA: 91 de dezembro de 20'21 . 
DATA DA ASSINATIJRA: 22/01120Z1 . 

• 
ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MU ICIPAL □e SÃO RAIMUNDO NONATO 
GAlllNETE DA PREFEITA 
CNPJ: 06. 772.859/0001-03 

PORTARIA Nº 1261.2021 

A Prefeita Municipal de São Raimundo Nonato, 
Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, 
observando o disposto no Artigo 64, Inciso VI, da Lei 
Orgânica do Município de Sao Raimundo Nonato, 

RESOLVE: 

Art. 1° - Tomar sem efeito a Portaria rf' 117/2021 , de 
18 de janeiro de 2021 , publicada no Diário Oficial dos Municípios de 19 de janeirc 
de 2021 (Ed: I\/CCXLII, pág. 356), que nomeou o Sr. José Raniel da Conceiçãc 
Sousa, para exercer em comissão o cargo de Assessor Especial 11. 

Art. 'Z' - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

REGISTRE-SE, 
PUBLIQUE-SE, 

CUMPRA-SE. 

Gabinete da Prefeita Municipal de São Raimundo 
!Nonato-PI, aos 25 (vinte e cinco) dias de janeiro 2021 . 

d.. . ....-1,. ,_;_ 1..-,. <.J..>- e.,,\.,.. S.\ ""-
CARMELITA DE CASTRO Sil,VA 

Prefeita Municipal 

• 

ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL OE SÃO RAIMUNDO NONATO 
GABINElE DA PREFEITA 
ONPJ : oe.n2.859/0001-03 

PORTARIA Nº 127/2021 

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO 
NONATO, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas 
atribuições legais, observando disposto no Artigo, 64, 
Inciso VI, da Lei Orgânica do Municipio de São 
Raimundo Nona.to, 

RESOLVE: 

Art. 1" - NOMEAR o Sr. VA.LIOENIR DA CONCEIÇÃO 
SOUZA, portador do RG. 3.166.852-SSP-PI e CPF 053812.443-12, para 
exercer em comissão o Cargo de Assessor Especial 1, lotado junto à Secretaria 
Municipal de Administração e Finanças do Município de São Raimundo Nonato
PI. 

Art. Z' - Esta Portaria retroage os seus efeitos para o 
dia 01 de janeiro de .2021, revogadas as disposi9Õ8s em contrário. 

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

Gabinete da Prefeita Municipal de São Raimundo 
Nonato, PI, aos 25 (vinte e cinco) dias de janeiro de 2021. 

d,......._ v:_1..-,. O>- 0-..\;,, s..·. \., 
CABMELITA DE CASTRO Sll,VA '" 

Prcfcíta Munícípal 


