
A INFORMAÇÃO IMPRESSA OFICIAL E LEGAL DOS ATOS DAS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS 
www.diariooficialdasprefeituras.org 

ANO II - EDIÇÃO 216 - TERESINA (PI), TERÇA-FEIRA, 26 DE ABRIL DE 202268

 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________ 

 
Praça Marcos Aurélio, 41 – Centro – CEP: 64.900-000 

Fone/Fax: (89) 3562- 
 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM 
RUA PIAUÍ, 230, Centro, – Paes Landim, Estado do Piauí       
CEP: 64.710-000        CNPJ: 06.553.663/0001-10 
 

 

 
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 
 
 

A Secretaria Municipal da Administração e Planejamento de Paes Landim-PI, 
convoca as empresas do ramo, para cotação de preços e futura contratação de 
empresa do ramo pertinente para a prestação de serviços de manutenção de 
veículos automotores, linha leve e pesada da Frota veicular da Prefeitura 
Municipal de Paes Landim-PI, estimativa para o ano de 2022, conforme Termo 
de Referência e condições de execução estabelecidas no Processo 
Administrativo nº 026/2022 – Procedimento de Dispensa Eletrônica 
nº 004/2022/PMPL, com fundamento legal contido no art. 75, I da Lei nº 
14.133/2021. A solicitação do Termo de Referência, assim como o envio das 
propostas, acontecerão no período de 26 à 29 de abril de 2022, e poderão ser 
realizados através de Sistema Eletrônico no endereço “http://comprasbr.com.br”. 
Maiores informações, procurar a Comissão Permanente de Licitação, por meio 
do endereço eletrônico: cplpaeslandim2021@gmail.com 
 

 
Paes Landim (PI), 25 de abril de 2022. 

 

 
 
 

 
 

Vitor Borges Silva 
Pregoeiro/PMPL  

 
 

Visto: 
 
 

Thalles Moura Fé Marques 
Prefeito Municipal de Paes Landim-PI 
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PORTARIA 083/2022                      Dom Expedito Lopes/PI; 25 de Abril 2022. 

“Dispõe sobre a nomeação do Fiscal dos Contratos nº 

026/2022, 027/2022, 028/2022, 029/2022, 030/2022, 

031/2022, 032/2022, 033/2022, 034/2022, 035/2022, 

036/2022, 037/2022, 037/2022, 038/2022, 039/2022, 

040/2022, 041/2022, 042/2022, 043/2022, 044/2022, 

045/2022, 046/2022, 047/2022, 048/2022, 049/2022, 

050/2022, 051/2022, 052/2022, 053/2022 e 054/2022”.  

O Prefeito Municipal de Dom Expedito Lopes/PI, no uso das atribuições que lhe confere os incisos III do Artigo 74 e 

II, alínea “d” do Artigo 23 da Lei Orgânica do Município e, 

   CONSIDERANDO que o servidor público nomeado legalmente como fiscal de contrato administrativo 

DEVE: 

    - Conhecer detalhadamente o instrumento contratual e o edital da licitação a ser fiscalizado, 

anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a sua execução e sanar qualquer dúvida com os 

demais setores competentes da Administração para o fiel cumprimento das cláusulas neles estabelecidas; 

  - Coordenar, acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade e emitir 

respectivos relatórios; 

    - Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário; 

    - Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade; 

    - Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, cuidando para que 

o valor do contrato não seja ultrapassado; 

    - Comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios com a contratada, as 

irregularidades cometidas passíveis de penalidade; 

    - Confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato; 

    - Receber e atestar Notas Fiscais, emitir, parecer e encaminhá-las à unidade competente para 

pagamento; 

    - Notificar a contratada para sanar os problemas detectados nos serviços, obras ou para efetuar a 

entrega dos materiais; 

    -Recomendar ao Prefeito, a aplicação de penalidades quando houver descumprimento de cláusulas 

contratuais; 

    - Rejeitar, no todo ou em parte o fornecimento de produtos/bens em desacordo com o contrato; 

    - Exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos; 

    - Emitir atestados de avaliação dos produtos fornecidos (certidões ou atestados); 

    - Manter-se informado com relação aos prazos com o responsável pelo envio de dados ao Tribunal 

de Contas do Estado do Piauí – TCE/PI; 

   CONSIDERANDO que o descumprimento de quaisquer dos deveres atribuídos ao Fiscal do Contrato, 

implicará na instauração de processo administrativo disciplinar para apurar a responsabilidade civil, penal e/ou 

administrativa, além do que ficará responsável por quaisquer ônus decorrentes a eventuais multas aplicadas pelo 

TCE/PI e 
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   CONSIDERANDO ainda que as decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal 

deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes  

RESOLVE 

Art. 1º - Nomear Ivonete Ferreira de Araujo Leal, portadora do CPF Nº 307.089.403-82, como 

Fiscal dos Contratos nº 026/2022, 027/2022, 028/2022, 029/2022, 030/2022, 031/2022, 032/2022, 033/2022, 

034/2022, 035/2022, 036/2022, 037/2022, 037/2022, 038/2022, 039/2022, 040/2022, 041/2022, 042/2022, 

043/2022, 044/2022, 045/2022, 046/2022, 047/2022, 048/2022, 049/2022, 050/2022, 051/2022, 052/2022, 

053/2022 e 054/2022. 

 

Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3° Ficam revogadas as disposições em contrário.  

 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES/PI, ESTADO DO PIAUÍ, em 25 de 

abril de 2022. 
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DECRETO N"' 008/2022, O E 25 DF. ABRIL DE 2 022 . 

" Decreta luto oficial no Município de Paes landlm 
em virtude do falecimento da Sra. Maria do 
Amparo Rodrigues de Carvalho. 

O Prefeito l\1unicipal de Paes Lnndin1 0 o S r .Thalle s Moura Fé Marques, no 

u so de suas a tribu ições legai s e. conforme a Lei O r gâ ni ca Municipal , 

CONSIDERANDO o falecimento da técnica em enfermagem da Sccretraia de 
SaUde. a senhora MARlA DO AMPARO RODRIGUES DE CARVALIIO, ocorrido nesta 
data. 

CONSIDERANUO os inestimáveis trabalhos dedicados à comunidade 
Pacslandinense n o decorrer de seus plantões como T écnica e m Enfennagem e o alto grau de 
ainizade que a homenageada constituiu em vida com pessoas dos mais diversos seg:m.entos 
da sociedade Paes1andinense; 

CONSIDERANDO o consten1ainento geral da comunidade Paes landinense e o 
sentimento de solidariedade, dor e saudade que emerge p e la perda desta i lus tre cidadã, de 
conduta integra; 

CONSIDERANDO, finalmente. q u e é dever do Poder Público Pacslandincnsc 
render justas homenagens àqueles que com o seu trabalho. seu exemplo e s ua dedicação. 
contribuínun para o bem-estar da coletividade, 

DECRETA: 

Art. I° Luto Oficial, p o r um dia, no Município de Paes Landim, cm si.nal de 
profundo pesar pelo falecimento da senhora MARIA DO AMPARO RODRIGUES DE 
CARVALHO que em vida. prestou inestimáveis serviços no Municipio de Pnes Landim, 
como Técnica em E nfe nnagem. 

Art. 2 º Este Decreto e n tra cm vigor na pr'cscnte data. com publicação s i1nultãnea no 
órgãode inlprensa oficial do município, devendo ser e n viada cópia do present e n to à fornilin. 
enlutada. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

GABINETE DO PREf"EITO MUNICIPAL DE PAES LANDIM, 25 Jc ubri l de 2022 . 

-Íka./lu /f/(p~ &- /PÚLrg.,_,._ 
THALLES MOURA FÉ M A RQUES 

Prcfoilo Municipal de Paes Landim 
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