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• l!STADO 'DO f'J,f t 
M JCJPIO DE SÃO RAJM NDO ONATO 

CNPJ: 06. 7T2.RS9/000 1 -03 

como despesa.5 com impo .. tos. taxas. rrote:.i;.. seguros e quai quer outros que incidam na 
conmuaçllo do objeto, 
i CLÁUSULA SEG DA VIGf:NCIA 
2 .1 O pra:oo de vigencia desta A la de Rcgjs1ro de Prc90s é de 12 (do«) meses, prorrogâvcl na 
fom1a do Decreto n , "20/20 17, contado a pariir da data de sua assinarura. 

CL.<\USULA TER CEíRA - no GERE. l A rENTO b A A T A 
3. l O Gerenciameo10 desta Ata de Registro de Preços caberá à Secretaria Municipal de Saúde, 
3.2, Fica c,;tabclccido como Gestor desta Ata de Regibtro de Preços o funcionário nomeado por 
portaria, 
3. Caberá à secrelaria responsável pelo gere11ciarnet1to da Ata de Registro de Pre90s 
providenciar a publicação trimestral dos: preços registrados. para orientação da Administração. 
além de encaminhar cópia da pub licação ao Departamento de Gestão de Compras e 
Admlni straç;ão para que sej 11, an.exada ao respectl vo proceMO, 

4 , 1 A Admi rii straçilo reãlizarâ pesquisa de mercado periodicarne,n e, em imervalos não 
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fi m do vçrificar a vantajosida,;lc dos preços rogistrados 
nesta Aia, 
4 .2 Os preços regls.ttados poderão ser revistos cm decorrêncl,i, de evcnllJJil redução dos preços 
preticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registredo, cabendo à 
Adm inistração promover as negociaç.'Ses junto ao fornecedor. 
4 ,3 Quando o preço rugistrndo 100111t-se superior ,;o preço praticá.do no mercádo por múlivo 
superveniente, a Administra<;l\o convoCMá o fornecedor para negociar a redução dos pre90s 
aos valores praticados pelo mercado. 
4 .4 O fornecedor que não aceitar rocluzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 
liberado do compromisso 11Ssumido, sem aplicação de penalidade, 
4 ,S Quàítdo o pt<:ço de mercado totnM•sc superior a.os pr~s registrados e o fomcccdot não 
puder cumprir Q CQ.mprvmi$$0, Q 6r-gão admini~tradQI" podeni.: 
4,5, 1 Li berar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ooomi ames do 
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confinnndn a verucidade dos motivos 
e comprovantes apresenmdos; e 
4.5,2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oponunidade de negociação. 
4 .6 Não hev<tndo ê:xi lo nas negocia~. o Óf'gllO gcrcm,iadoc dcvcrâ proceder à rcvogaçilo desta 
ata ,;!e registro de preços, adotando as medida cabiveis para obteflção da contratação mais 
VàllUljOS.3.. 

4 .7 O registro do fornecedor scrâ canccledo nos S"!,'Uintes casos: 
4 ,7 , l Descun,prir as condições da Ata de Registro de Preços: 
4,7,2 11:o retimr a ' ot,i, de Empenho ou instrumento equivalente no praz.o C$1:tlbelecido, sem 
justificativa aceitável; 
4 .7.3 Sofrersançlloadroinistrn1iva cujo efeitotome-oproibido de celebrarcontrato 
adm in.i stra.tívo; 
4 ,7.4 o aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se torrtar superior àqueles 
pmtiéci.d~ no m.ereiido~ 
4,7,S Em qualquer hipótese de incxccuçlio total ou parcial da Ata de Registro de Preço•; 

4 ,7,6 l>oc f'aro supcrvcni ent.e, decorrente de caso fortui10 oo focça maior, que prejudique o 
i::umprimétlt() da ata, devidamente compnwados ej,ustificsdo ; 
4 , 7. 7 Por razão d.e i nleresse público; ou 
4 .7,8 A pedido do fome<:edor, 
4.8 w; hipóteses previstíls no subi tem 4 ,7 a romunicaçil:o do Cilncelamen10 de preço regism,do 
setâ publicada no Diário Oficial do Municlpio, juntando-se o comprovante no processo que 
deu o rigem ao registro. 
,1,9, 1 Caso nlio !iC verifique fundamentação cm sua solícitaç o a detentora sujeitar-se-à 11s 
sanções administrativas previstas nas Lcis n" 8.666/1993 e 10.520/2002, confonne o caso, bem 
co!llo aquelas dispostas no r,;spçctivo instrumento convocatório. 
4.10 Cancelada a am em telaçã.o á detentora, poderit ser convocada aquela com classificação 
imedialamenle subsequeme. se registrado mais de l!tll preço, para efer..,ar o fomeeimenlo, nos 
tcnnos de sua prOpõ5ta. 
4.11 Ooorre,,,do eanedarne,uo do rt:gi slrô de preços pelo Mu,1iclpio, a empre;;a detentora será 
comunic3da por correspondi!ncia com aviso de recebimento. 
4 .12 o caso de ser ignorado1 inceno ou ínace$s1vel o endereço da de1:entora, a comunica.çã.o 
será feita através do Diii.tio Oficial do unicipio. con,siderando-se c,i,ocelado o preço registrado 
a panir da publica.ç o. 

S, J O descumprimento da Ata de. Rllgi .tro d" Preços cn~ará aplicaçAo das penelidades 
esu,belecidas no Termo de Refc~ncia e no Edi111I. 

i CLÁUS LA SÊTIMA - DOS ASO S O MISSOS 
7, 1 Os casos omissos set'ão dccididos pela CONTRATA!\'TE, segundo as disposições coatid,i,s 
na Lei n• 8 ,666/ 1993, na Lel n• 10,520/2002 e demais normas aplicáveis e, subsidiaôameme, 
s"S'-'nd() a~ di~po,;içõe,; c<mtids_, na t.ci n• &,07&/1990 - C6diSO de Defesa do Con,;umidor- e 
normas e principias gerais dos conttaLos, 

! CLÁUSULA O ITAVA - ANTICORRUPÇÂO - LEI 12.846/201:l 
8.1. Para a execuç!o deste contrato, nenh..,ma das panes poderá oferecer, dar ou se 
CQmprQme?tcr a dar a quem quer que $1!;ja,. QU aeéi tar ou .$C CQmpromcl.« a aceitar de q uem quer 
que seja, tanta por contá próp·ria quantõ a1ravés de outrem, qual quN pagrunento, doação, 
compensação, vantll,gens financeiras ou nllo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que 
c-0nslituam prática ilegal ou de COITllpção , seja de fonna direta ou indireta qu nto ao objeto 
deste oonlraLo, ou de outra fonna que não relacionada a este oontnuo, devendo garanúr, ainda, 
que seus preposlos e colaboradores ajlll"tl da mesma forma, 
8 . 2. O contratedo deve observar e faze, ob~crvnr, po• seus forncoodorc5 e $Ubcontrllhldo~. o 
m,ai s ai 10 padrão de é1i cn durante todo o processo de contratação e de e:.ecuç1to do objeto 
c-0ntratual , Para os propósitos desta cláusula, deline:m-se as seguintes pràticas: 
8.2.J . " P rática t o r.-up1a": oferc<:cr, dar, rc,OÇibé•Ou solicitar, d ireta ou indiretamente, qll!ilqucr 
vantagem com o objeúvo de i.nOuencia.r nação de servidor público na execução do contrato; 
8.2.2. "J>rál ica fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 
infl uenciar o proCC$sO d.e exccuÇiio de Cóntrato; 

8.2.3 ...... Prática eolu.i·iva11 : esquematizar ou estabclcct:rum acordo én.trc dois ou mais licitantes, 
oom ou sem o conhccimémto de rcprcsént.antcs. ou prepos.tos do 6rg-ão liélt.ador, visando 
es.tiibelecer preços em níveis artificiais e não com.pelitivos ~ 
8.2.4, " P r61ica coerci1i..,a ": eitusar da..o ou ameaçar causar dMo, diI«A ou ii,diretMnente, às 
pessoas ou sua propri edade, vis ndo .afetar a execução do cootnuo; 
tt2. 5, "Prática obs trutiva .. : ( i) destn,i r, falsificar, ali,,rar ou ocultar provas em inspeções ou 
fazer declarações fal sas. com o objGtivo de impedir matcrialmcntc a ai,uraçllo de alega~ de 
prdticil pTevistu,, d esté fld i1nl~ (i i) li.tos cuja intençiió sé_jn im pedir metcria~mente o exccdcio do 
dlm10 do CO TRATANTE promover ín,peção, 
S .3. üO II autoridade eompelet11e para II aplicaçâio das s nçôes 1.Abelecid.,; no Tern,o de 
lleferhlcia, C011s lai.ar 3 e><islência de, indi cios de prálica de in fraçào adm illis1ra1iva lipificad.a 
pela Lt.>i n• 12.846, de 1• de agosto de 201'.l , como ato lesivo à adminístraç,Jlo pública nacional 
ou c:strangcir~ cópias do processo administrativo ncooss.irias 8 apuração d.a rcs:pon~.abilidadc 
d:a empresa deverão st:r .-cm-ctid..as a quem for de competê:ncia, com despacho fundamentado, 
para ciêm;ia e dcci · o .sobre a event ual: instaurdç:ão de i.nvcs.tig.a.çilo prcliminllT ou Pruccsso 

dminl trativo de Respon abilízaç o • PAR. regulamentado pelo Decreto nº 020/ 2017. 
8.4. O processamento do PAR n~o inter1'ere no seguimento regu l r dos pr~ os 
administrativos espeoillcos para apuraç o da ocorr<!ncia de danos e J>rejuiws à Administração 
Pública Municipal ,,~ltantes de a to lesi vo cometido por pessoa ju ri dica, com ou sem a 
parti ci paçllo de, agente, públ ioo. 

1 CL' 
9 1 E eleito o Foro da Comarca de Raimun,do onato para d iri;nir os liligios que 
decorrerem da presen te at, , renunei;indo as parw a qualquer outro, por mais J>rivilegiado (l'Ue 
S<lja ou 5'!, tome. 
Para fi nncza e validade do p,act:ua.dQ~ a p rc-sentc Ata de. Rcgi $tro de P reço, ioi lavrada cm duas. 
(duas) vias de igual teor, que, depois de lida achado em ord.em, vai assinada pelas partes e 
pór duas testemunhas.. 

Sllo R,i,lmundo cmato-PJ, 26 de janei ro d.e Z02 I. 

am, lita de astro Silva 
Prefei ta Municipal - PI 

Contratante 

Paulo Sérgio de egreir-0s 
Gerenciador do SRP 

CHNAVSOLUÇÔ S E , QUIPAME E OMERCIOATACAD!STAE VAREJlST A 
EIRELI • EPP inscirila com o CNPJ 33.5 18.624/0001 · 4 

Vencedor 

-ESTADO DO PIAUI 
MUNICiPIO DE SÃO RAl'MUNDO O N A TO 

CNPJ: 06,772,859/0001-0J 

EXTRATO DA A TA DE REGISTRO OE P'R.EÇO ~ OO!l202 I 

l'REGÃO PRESENC IA L SRP • 0 1812020, RB0JSTR0 D E PREÇOS PARA F TURA 
AQUISIÇÃO OE RELÓGIO OE PONTO ELETRÕNlCO INFORM HZADO COM 
IMPRESSÃO PARA ATE N DER AS E E $$1DADE\$ DA SB R BTA R IA MU IClPAI. 
D E SA ÚD E D E SÃO RAIM DO ONAT O - PI. 

BMPRBSA VENCBDORA: T BCHNA V SOLUÇÕES B, Q U IPAM BNTO B COM RCTO 
AT A C ADISTA E VARETISTA E TRE Ll - Ef'P INSCRITA COM O CNJ>J Nº 
3:1 .518.(,2,4/0001 -54, 

ITEM 

01 

O BJETO 
10 Dt: POl'U'O 

,.,ipame nto homologado 
T>.>muio n• 1,5 1 < 009 MTE 
Produto com grande poder de proccssruucn,ro: Doi 
roccs:!13.doresr 5Clldo um dedicado para registro 
nto: • N5o uti lim ca.ru'lo SD. 0 .s. clad.0! d.o 

rabalhadore s: e confaguraç&!I !dlo- gravados -cm 
cmõria Ffash dedicada e as ma~s d.o grn....,ada 

m uma mcmóf'i:o de 11l tiS!limo. vcloi;:idadc 
.fia bilidade (Memória OR), com g;um1tia d 

:enção mínima de dados de 20 anos~ • Porm Fiscal 
SB 2 .0 (FAT16/ FATJ2). para a geração d 
quivo Fonte de D:>dos (AFD); • Duas portas USB 
ndo a porta l:w,ml p:ira util iza,çllo de tcclod 

xtemo e importaç.!lo e ""i>Ortaç!lo de n,gistros 
astrrn1; • A baterin interna do n::lógio ~"lli 

urnçllo de mni• de 200 mil horas (mantém a horn cr 
tn d.e cnc:r:gin.)~ • O g...'l.binctc po:s:sui suporte 

XDÇflo de nobrcak e comunicador IOT~ • Displa) 
CD alfimumé:rico l 6X2 big numbcr com backJight· 
"Jipo• de idc:ntific■çlo : - T<:clooo (1D e senha); 

de proximidade; - Biomctrin: Leitura 
, mprcssõc• digitai• • l'recis:lo do Rcl.ógio de Tem 

cat menor que Spp:r:n,, • Cadastro de usuõrio 11.1cs 

~m acessar o menu do n::lógi.o ~ • O tecla.do nn 
nlal do c:quiparm:: nto ntcndc n:s nonnDS da ADN~ 
ra defic ientes visuais; • o registro do JX>Dto, 

ornç do funç ionã.rio é cx.:ib:ido n,o d is:plmy do r'elóg.io · 
P:cnnito ,eo.n6gu.mr o mod.o d.e nutentica,ç.io par, 

· ·tro dc ponto: d l :N .. (nllo pn::c:i.sa de confirme. 
a digital) ou •· 1: l " {precisa de 00nfi rmoç:lo 
1g;i tnl): • Leito r Af>JO bomolo~do pela Anulcl; 
ontc de :alimcn1nção de 9vd,c :a plug p4 c m Q<J'; • A 

luÇOO do módulo biométrico é de 720 DPl"s; 
opll<;i&lde do módulo biometrieo de me 1,0 
'· itrus~ • Ac:cim o Càd~tro dé até: 1.5 .0 

6 .875,05 
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• l!STADODOf>I 
MU Jci:rlODESÃORAJM NDO O NATO 

CNPJ: 06.772.RS9/000 1-00 

o1abomd:o·res com c.1:ntlil> 0'1.11 sen h•'l; • ns,J1,,o: 
- •""d By 3W / 5 VA ; lmprimln(I(> 20W /30VA; • 
mpre •siio •ern.d 1,.1 tübilidnde de, no mfoimot 05 MOS/ 

lnerivcl c,pru,icbde de ~enlQ de. d3dos 
em6ri:,. de R,;gi:1u'O do Por,io; (MRP) e Mcm6rl. 

e r.;bálho (MT) fell.os élrt momôrl.a de, ~;1-
p<1.cid:ulc. pem, i tindo 3_000.000 de n,gi$1rl» 

odo:1 o, dildo.; e,,u,r.iO J .;.;f)Onlvei; no ptópri 
lóg.io. - """' e-VC1l.fu:li :!lscali ~ ; • P:1.rn 
laç1io 50 funcionário.', com 04 ma~• por di 

m 22 dük!t PQr mê~7 :ieva.-$0 1na.i~ de 56 an~ 
hcgar a. l milh&s de ,nan::~.~ • P.t»si.billu 
ád.a..~t0 1l:;lm o aj 1,1:s1.e ;;u_11.Qrn:.1l:fo<, de; hll&clo e fim (lç 
or:lrio do vcrâo; • Po5,11ui bolâo para rclaçâo 

"mi$:$&;, in$1:3nt.'ln.ea dQ!$ evento$ d,c pc;,nto., rca.l.izad 
L!Ui úhi.rt'Lã$ 24 hoNl:il prcecd.e.t11ie:s; • Para miLi:O 

g u.m.i:1:ça da, CQnfiguraç~ dQ equipao1e:al(,Q 
rmit.e-&e aâvaT uma .se·nh11 de ~gu rança no menu · 

PoHibilim a mo:nitoraç&, da qu .. 3.n.tida.de o.fflm.3.d 
e: papel no relógio., prevendo a otiniiuçâo da 
•:U: bobinas; • Po~sibilita a conf"~guraçâo de tick.e 

"'ün.o para cconomi:zar o conseu.n)u de pa'-ll::I ~ 
3..$D"Q super faei •~ penn.i rc a CQnc:xâo de un 

cclado convencional de computad!or (U B), 
s:,ibilitaJtdo cada,t.rar cmpre,gador e fu.ncion:iri 

e uma maneira c:-c:cremruncntc simple:$ e rápida~ O 
j todos os cadastros dos 11SUários: (inclusive 

"olcta da i.mproS:~ digitn'.I c-/oü número dos cart&::s 
cm ser e foruados: d ircialncntc no próprio rel.ógio 

cdodo USB plüll8 in play com comp,liibi lidatfo d 
' ma ampla gama de maFcas e modelos: • .Rcsrnurnç.â 
1t cl igentc de Pontos: a memória de pouto pode se 
ntcinunc:ntc rccnv:irula ao computador. Assim, 
ouvcr 1101 problema no computn.dor (con 
ormataç6cs). basta reimportar a memória do relógi 

ql.iC os pon.tos voltem a aparecer no computador 
doo.O!!- cadostmis t:unbém podem ser importnd.os 
qualque r momento. para o sof\wSJ'C . cs 

•xpormçlo agora trunbém " foita por pen dri vc e pod 
ptar por sclcci.onar uu1i filtro por dam ou por NSR;. 

nfirmaçllo audio vi•uai da mar=çlo d.o ponto 
ndo :possi,,.,:J dcsativaT os aviso sonoroB; 

xcl usivo .sistema de conexões dos cabos 
are.lho: pcnnil:c. wna jni!ilBJw;lo li:mpa.. n\pjd 

c:oncc.torcs) e sc.gum -(mio permite o acesso ao 
008 sem ret irar o relógio da. parede); • Sistcm 

otcligc:nte de backi.1p de dados: pcn1'U1c salvM todo 
s: dedos COO.:.u;trndos no n:lógio (norm:: , PI 

m prcssõcs d.igimis1 cartões, cndcrC-ço, data d 
·ss4o cte . F.&t:C!i- dados odcm ser restaurado 

nclu.sj e cn1 c::qui:pàmCntos diferentes.~ mmbêm 
s,iivcl e,cporta.r ia pen d ri"o OSSM!$ dados p<tSSand 

e um equipamento para outro. do equ ipamento 
Si;>;ftware e dç,- ~fuvaro para o cquiJXUtl.Cnito~ 

obína d.e papel : 360 metros de comprimento e S 
m de larg>1ra; • Compartimento da bobina de pape 

e fá,;i l tteesso e prueegido por c have; • 
qu~.pamento Dão perm..he -qna.lquc:r alternç.õo .11 

" _P; • Sistema d:e deteQÇ que bloqúcia 
unc:ionamenlo do equipamento cm c:a.so de tcnt.ntl v: 
e viola.ç...-'tot o REP uril it~, S R f:).Cilit.'indo 
esbloqueio de$de que no,u,u,n <fado novo sej 

:ymvadc;, na MRP~ • !o depende de mci~ cxtcm . 
..cu fune,onàtrtcnto cm modo offllne; • TCP· · 

velocidade de 10011,18): permite conectar o rclógi 
re(J:ç int,otnõil d'1 e rn prçSõ3.. ov n.."1 intcmc:t ; • Co 

tom.átioo do papel. :io trocru a bo bina ele regu.la 
az o corte do c:-c:ccsso de. papel, fil7..tndo tamb.!m 
mprcssio do cnbc,ç:alho d.o comprovante: • e.n 
om mai~ inform~: -TÇP/W: podo -,c C$001hcr 
lili~o de DFICP o u [P füm; • . SB: onde 
.ssivc l fazer a exponaçlo de fu.ncionti.rias. e dado 

e 11m cqulpame11to para outro ou DO c:MO dos dad 
e marcaçlo do REP para o sofhvarc via pen driver: 
Con f\811r.>çôes: oaor.i possui 4 submenus, silo eles: 
Aj um: fu:Jõglo: onde é possi...,] fuz.cr as altcm9 

· e d;.1~ o hora di rtto no t<rt.J i p;uncmo~ - Ho rá.ri o d 
· niô: selt:doo~L o inicio e o 6 m do hõrario de ve.rJo 
Papel: configura o tamanho do comprovanrn 

llilllbdadc de P'lpcl cm que o equipamento 1em e 
u.antid de de tl3.pol que se dc!J;Cj,a !J!Cf" i nf,o,nnad 
,.,~ ,we :...,.,oo; - Bip.; : IÕ!!a>dolde,1;,gàdo. - lri fo d 

istcma: in formn ao opcmdor do relógio quanlidad 
•xat:1 do fuoeio,;ârios o digit:lis c.1®S1rodas, 

rcentagcm que tbi uti.limd.o da Ml" e MRP. se 
.. quipa.rncnto c$tá ou n&) CQn:ectado, a rode e Q ti 
·e rede cm que o equipamento está. configu 
DHCP ou IP fixo) e infl;umaç{l,,s da rodê (IP 

. · se.,rJ, &')leway e port.7): • Sobre: lraz i nformt1ç 
omo ma.e do cqui.pamcntop modelo, numero d 

fàbricaç.-u.. vcní3o do firm,varc d;, MRP e ver.ão d 
umwan:: da MT;. • Agorn coso o operador quc.i 

bcr o JP e p,o,'1(1 de eooc.xoo <11.to o eq-1ip,11nento o. e 
· ·tiliznndo~ bnsla c:.lc apartar a tecla .... " por 

gundo:s ql.ie ira aparecer essa.s i:nfo:rm.Bçc'.Se-:s, 
p:UCÇil open DHCP quer dizer que o cquip;unen1 
slá utiliz:,do o modo DHCP e i,ãQ tem uma red 
oo.fi mdà. 

ESTADO 00 PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO 
GABI ETE DA PREFEITA 
CNPJ : 08.772.86Ç/000l-OS 

PORTARIA Nº 136/2021 

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO 
NONATO, ESTADO DO PIAUI, no uso de suas 
atribuições legais, observando disposto no Artigo, 64. 
Inciso VI. da Lei Org!!lnica do Município de São 
Raimundo Nonato. 

RESOLVE: 

Art 1º • NOMEAR a Sra. ANA CLAUDIA LOPES DA 
CONCEIÇÃO, RG: 2840342-SSP/PI e CPF: 069-976.413--00, para exercer em 
comissão o Cargo de Secretaria El'ecutlva lotado junto à Secretaria de 
Administração e Finanças do Município de São Raimundo Nonato-PI. 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrario. 

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

Gabinete da Prefeita Municipal de São Raimundo 
Nonato, PI, ao 01 (primeiro) dia de fevereiro de 2021. 

r--~~\.,;_1-.. c,U.. eo1..--= 
~rmelita-de Castro Silva 

Prefeita Munioipal 

ESTADO 00 PIAUÍ 
PREF'EITURA MUNICIPAL OE SÃO RAIMUNDO NONATO 
GABINETE DA PREFEITA 
CNPJ: 06. TT2.859J0001·03 

PORTARIA Nº 137/2021 

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO 
NONATO, ESTADO DO PilAUI, no uso de suas 
atribuições legais, observando disposto no Artigo, 64, 
Inciso VI , da Lei Orgânica do Muni.clpio de São 
Raimundo Nonato. 

RESOLVE: 

Art 1" • NOMEAR a Sra. JAELSON DE ASSIS OLIVEIRA, RG: 
3124517-SSP/PI e CPF: 041.075.173-14, para exercerem comissão o Cargo de 
CHEFE DE SETOR lotado junto à Secretaria de Administração e Finanças do 
Município de São Raimundo Nonato-PI. 

Art. 2.0 • Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se_ 

Gabinete da Prefeíta Municípal de São Raimundo 
Nonato, PI, ao 01 (primeiro) dia de fevereiro de 2021 . 
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