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PREFEITURA MUNIOPAL DE JARDIM DO MUIATO 

"TRABALHANDO PARA TODOS" 

Portaria 04-S/2018 Jardim do Mulat.o (Pl), 02 de Julho de 2018, 

o PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM: DO MULATO, Esta.do 
do Piauí, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica 
do Municipio. 

RESOLVE: 

Art., 1• - Nomear o Senhor Jone Ferreha de AravJo CPF 
515.057.543-72 e RG 35.375.410-9 SSP- SP para exeroer as funções do 
Cargo em Comissão de Diretor Municipal de Deaenvolvunento da 
Turismo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECUT de 
Jardim do Mulato - PI. 

Art. 2° - Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Dê·•lle ciência, publique-ae e cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Jardim do Mulato-PI, em 02 de 
Julho de 2018. 

Airton Joaé da Costa Veloso 
PI-efeito Municipal 

EXTRATO CONlRATO N" 17312018 
PROCESSO ADMINISlRA11VO N• 01312011. 
NODALIDADE.: INEXIGIBIU DADE. N• 007 /2011. 
06JUO; C<lntnll8çllo do ~•- j íClao pant • pr.tteçflo do MrYiçOt '"p;ICMlli:a:Mdot •m •-torMI o 
oonaultorla Jundao ru,i. é111u bibulllrla a llacal. No aJu1zamanta de demand&a Judlclals alou admfnl&tratlvaa 
~ndenles a reeül)enll valores clevlí:lo$ a lltulo serem rec.Jl)er8<f0$ a lltulo de repasses a menor do Fundo de 
Par1icipaçllo dos Munk:lplo• - FPM, lato il, "m Do me9rr,o modo, tambolm aa p6de ,,eriliau a pro.
eids!Anda de a-6dllD!I paas.....,ls de .,.,.,.,, recup«ados a tiltJla Nlpaasao a menor do Fundo da P"'11c:lpaçla 
dos Munieípios - f'PM, Isto é, om om .alõtOS mMOros do que os -monto dêvidOS., uma .., ~ o 
repasse da Unlllo 99lé ..,ndo ""'1Izado com a dedução dos valo.- dos benolldos lbcals. lncentM>s,. 
r.-.iç6es, PIN, PROTE.RAA O CMICIOnto a')l&cipedO do FUNCEB. do f'undo da I11-im&nto cio Nordest& 
- FINOR, do Fundo de 1"""81imento da AmB!Dlm - FINAM e do Fundo de OaaerM>l.;rnanto ED011ômico da 
EsplrUo Santos - FUNDES enlte ouV'OS de natureza slmlt.r, o que vem gerando um rapes,e menor CIO ciue o 
-tl'làrü deYklO pera o MunlClplO. ,bem como assagutat q,;,• os futuros rape:Ues soJam roal lmdOS dá 
forma oom,ta, 
CONTRATANTE: Pr"'8Itura MurKlpal da Manoel Em ldlo-PI. CNPJ n>: 06.554.1 25/0001-40 
CONTRATADO(A): NILT'ON CORREIA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS, pasll08 jwídk:a de diraita 
privado, regyíarmel'llé insailá na Ordém clo8 Advogado& cio Brasil - 5a<:cional Piaul, com CNPJ 110b o n". 
32..901 . 779l'OOQ,t -02 com anclàroço prolisaional r,a SRlV/S, a .uadra 701, lote OS. Centro Emp,Marial 
Brmílle. Bloco "8", aales 321 ,322.323,325.327,328..330,332 a 334, Bnasllía-OF, CEP: 70.340-907, neste ata 
rapna&a<11ádo por Nlton da SUva Co"9I•, &ócio. am,ogado, OAB/DF01291 
VALOR DO CONTRATOc Como ramuna,açêo pala otManção de êxito na axacuçilo doa &eMÇD• qua 
oonst:IN&m oobjeto<lesto oon1ralo. o CONTRATANTE pegarll ao CONTRATADO os segulnlas honot4rios: 

a) quanüa aqul.alent• a apllcaçlo Cio para,- ela 12% (doó por 0ál1CD) do monlante rea.i1)9<11(10i 
em nmlo do aJulzamento das demanda,; ali ~las, valar 851a que senl apurado elravé5 da 
devkla procedimento da cumprimento da ... ntançe a rujo ""'8blmanlD ocorNnl por maio de 
pn,c:alórlo Judicial. condldonado tal pagamenm a obtenção da 6xllD na demanda e ao rece
do• vab"'" paio m1Jnlclpio. 

b) No taoo de óafvrlmomo da tuta de ~ncia ou lminar para daterrnimu a ímedlala d....,,-açeo""' 
-manm do FPM. aerll daYido o pe"""11ual do 12% (doze pD<" canto) .,tin, o "8lor a Nnll 
Cfl>BCldo no 111paaae durante todo o pa,iodo de viglro:ia da. liminar. EaS818 """'""' dewrlio ..,, 

-•aceda r--efl>tuado. 
VIGtNclA; Esla OOl'llràlO vlgon,nl pak> pmo ..-üénO a CO!lelusllo do& "'8rvl(:Ds nele de&ér1tos, "'1'I 

~• am razAo da ln\pO&SlbUldada clà dellnlÇl,o do lal'l.,a ..-SSl!rlo ao lnlml!D am Julg,;<k> da" 
demanda" aqui pr11vla1ao. 
ASSINATURA, An1rmk> Sobrinho da S ilva paía Conlra1lllnla, Nllkln da Slva Cor,ala pela camalada. 
DATA DA ASSINAnlRA: 1a da Julho de 2018. 

~ 
AntoniO Solltlnno Cla SIiva 

Ptefaito Munlelpel 

Estado o Piauí 
Prefeitura Munlclpal de Manoel Emídio 

Praça Sõo Félix. nº 11 - Bairro Centro - CEP: 64.875-000 
CNP J: nº 06.554. 125/0001 -40 - manoe1emjdio oiau;@gmail com 

EXTRATO CONTRATO Nº 010/2018 

MOOAILIOAOE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
OBJETO: Consti tui objeto do presente Contrato a prestação da serviços como, 
Auxiliar de Serviços Gerais, no ambito da Secretaria Municipal de 
Admini,;; t11i,;,80. Obra$ e Serviço,;; Urbano$ de$te Municíp io , ($em vínculo 
empregatício) oom carga horária de 40:00h (quarenta horas) semanais. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Manoel Emldlo-PI, CNPJ: 
06 .. 554. 125/0001-40. localizada na praça São Féllx. n~, 11 - Centro de$te 
município. 
CONTRATADO: JOSE VALTER SILVA, brasileiro, casado, portador da Carteira 
de Identidade RG oº 1.134.830/SSP-PB e CP.P nº 514.726.274-15 , residente e 
domiciliado no Povoado Corrente das Flores, S/Nº, bairro Zona Rural , Manoel 
Emldlo - PI 
FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais 
VA.LOR: o valor tota l do presente oontrato será de R$ 5 .724,00 (cinco mil 
setecentos e vinte e quatl'O mais). pagos em 06 (seis) parcelas mensais de R$ 
954,00 {no vecentos e cinquenta e qualro reais) até o 5º dia úli l do m éa
subsequen\e, em oonta corrente 00020576-0, Agência 2780, Banco Caixa 
Econômica Federal, desde que tenha allngldo 100% da sua carga horária. 
VIGÊNCIA: 31 de D ezembro de 201 8 
FUND-6.METO LEG.AL: Lei Municipal n° 395/94, Art. 203 para contratação de 
pessoal para atendimento na .!lirea do departamento de transportes e outros, e 
rager-S&-á pelas d isposições do Art. 593 da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil) , a 
suple tivamente pelas d isposições da Lei Federal n º 8.666193 e alleraçOes. 
posteriores,, sem vínculo empregatício. 
FONTE DE RECURSO: FPM. ICMS. RECURSOS PRÓPRIOS, atividade 
3.3.90.36.00 - Ol.llros Serviços de Terceiros - Pessoa F is ica. 
DATA DA ASSINATURA: 10 de Junho de 2018. 

Antonio Sobrinho da SIiva 
Prefeito Munlcilpal 

---... 
Esta~auí 

Prefeitura Munlclpal de Manoel Emídio 
Praça Sõo Félix. nº 1 1 - Bairro Centro -CEP: 64.875-000 

CNPJ: nº 06.554. 125/0001-40 - maooetemidjo oiaul®amoil çom 

EXTRATO CONTRATO Nº 165/2,018 

MODALIDADE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
OBJETO: Consti tui objeto do presente Contrato a prestação de serviços como, 
.Zeladora, no à m bito da Secretaria Municipal de Administração , Obras e 
Serviços Urbanos deste Munlclplo, (sem vinculo empregallclo) com carga 
horána de 40:00h (quarenta horas) $&manai$. 
CONTR.ATANTE : Prefeitura Municipa'I de Manoel EmldiO-PI, CNPJ: 
06 .. 554.125/0001- 40, localizada na praça São Féllx, nº : 11 - Centro deste 
munioipio . 
CONTRATADA: ANTONIA 9./1.NCJSCA MBSSJAS, brasileira, casada, 
portador.i da carteira da t(lantiClada RG n 9 2 .. <1%.632/SSP-Pl e PF n"042.502.686-
45. ,-e$i<:1ente e domiciliado na AveniCJa 15 Cla Novembro, 450. bairro Centro, 
Manoel E:mfdlo - P I 
FUNÇÃO: Zeladora 
VALOR: o valor total do presente contrato será de R$ 4 .770,00 (quatro mil 
setecentos e setenta reais), pagos em 05 (cinco) par celas mensais de R$ 
954,00 {novecentos e cinquenta e queira reais) até o 5º dia ú ti l do m ês. 
subsequente, e m conta corrent.e nº 00001697•6,, Agência .2004, Banco Cabw 
Eco,nõmlca Federal desde que tenha atingido 100% da sua carga horária. 
VIGÊNCIA: 31 de D ezembro de 2018 
FUNDAMET O LEGAL: Lei Municipal nº 395/94, Art . .203 para contratac;!lo de 
pessoal para atendimento na área do departamento da transportes e outros, e 
reger-se-é pah;1$ di$pO$i,;,õe$ do Art. 593 da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), e 
supletlvamente pelas dispos,ições da Lei Federal n º 8 .666/93 e alterações. 
posteriores,, sem vínculo empregatício. 
FONTE DE RECURSO: FPM, ICMS, RECURSOS PRÓPRIOS, atividade 
3 .3.90 .36 .00 - OI.liras Servi.ços de Terceiros - Pessoa Física. 
DATA DA ASSINATURA: 16 de julho da 2018. 

Antonio Sobri nho da Silva 
Prefeito Munlcilpal 


