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Estado do Pi:auf 
Prefeitura Municipal de Cocal de Telha 

Gabi.nete da Prefeita 

DECRETO Gl" ,. 011201!1 Cocal de Tellul -PI, ez de jaaeiro de 2019. 

".c-ce,1,, ,..,..,j,.1;1:,e d,i, ""1'1t:"'-""'Wii ,ws IIVl!ht
p,1b1Jcog m1tnldp,,f.r de C-1 dt: Te/J,4- PI, ,k 

tlCONO oom o Slll,t,i,, mútimo rraclórral e dá 

O#tras provldlncku". 

A EXCELENTJSSIMA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA, 
ANA .ELIA DA COSTA E SJLV A, no U$(I da$ alJibwç(m legais qu.e lhe confm:m, 

CONS(DERA DO que a Administmçllo J>(iblica Municipal 1cm o dever de observância ao 
princípio da l~ídade, 

CO 'SIDERANDO que • remuneração dos scrvidorcs .,.lbUcos e o subsldi.o de que tn1ta o § 4° 
do Art. 39 910IMOlc poderão ser fixados oo alterados por lei, no~ termos do art. 37, X. d.a 
COllslituiç&> Federal. 

CONSIDE-RANDO que a Lei Fc:>d<:nil ~ 12.382, de 25 de í~cimro de 2011, dispõe sobr'CI o 
valOt" do salário mínimo e a sua pol:llica de valorização n longo pmro, 

CONSIDERANOO que o Chefe do Poder ewtivo Municipal J)Ol'lSUi a inictativa privativa de 
Teajuste salarial: 

DECRETA: 

Art. t • - Fie$ autorizada a adequação do vencimento pago aos servidores público$ mw:tlcipai,. 
que percebem valor inferior oo salério mtnimo nacional, cm face do reajDSte deste para RS 
998,00 V:,OVoce!:!tos e noventa e oito ~s}. 

Art. 2•- As ~ dcconcnb>$ d<,$tc Dcemo oorrcnlo a conta dás do~ próprias, 
consignadas no orçamemo corrente, podendo ser suplem~ se necessáio. 

Art. 3" - Este Deaeto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efcíto$ a pan:ír 
de OI de janeiro de 2019, revogada! as (llipo~ções em cootdrio. 

Gabinete d& E.xceleotlS&im& Se:obora Prefeita Municipal de Cocal de Telha (PI), Estado de Piauí, 
ao,; 02(dois) dias do m& de j~o do ano de dois míl e dez,cnove (2019). 

ANA CÉLlAflri_CQSTA SILVA 

~urrldpol 

Numerado e pubUcado o presente Decreto oos 02(dois) diu do mes de janeiro do an.o de dois 
mil ., dcu:uovc (2019), de ilCórdo eom Art.92~ q,:gãnica do Município. 

.5,IF;Z-1'/AJII' 
lVAN MONJ'ElltO DE OLIVEIRA 

S«nldrlo Man.klpal d,i, Admlnlstraç«o ,e /'hm,i,j11merr.10 

Estado do Piaui 
Prefeitura Munídpal de Cocal de Telha 

EXTRATO DO 1° TERMO DE ADITIVO 

ESPÉCIE: TERMO ADITIVO DE PRAZO r;• 001 AO COlfTRATO N" 041/2018, 
ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 036/2018. 

CONTRATAl'lTB: P~EFEITURA MUNICIPAL DE COCAL OE 'mUf/\. 
CNPJ: 0l.612.574/0001-83 
OBJETO: TERMO ADITJVO Nº 001 REFERENTE AO CONTRATO N • 041/2018, 
QUE TEM COMO OBJETO pr~ta,.ão de serviços técnicos especia_liz..ados e m atividade 
privativa d.a advocacia tributária, que entre s i celebram o m u nicípio de cocal telha-pi e 
o escritório Va ndedei Moreira sociedade individual de a dvocacia 
CONTRATADA: VAMDBRLD MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.,. 
peNOajuridi~ iWl(:rita 110 CNPJ 50b ou• 2'7.822.819/0001-90 com •éd.e Da Ru111 
Crescê:aclo Ferreira, 11• 1237, Morada do Sol, CEP 64056-440, Tere11iua-PJ 

VlGENCIA: Por este ADITIVO CONTRATUAL fica prorrogado o prazo do Contrato n" 
04 1/2018, oriundo do Prores.so Administrativo n • 036/2018, que tem como objeto a, 

PRESTAÇÃO DE SERVlÇOS T~NICOS BSPEClALJZADOS EM ATNIDADE: 
PRIVATIVA DA ADVOCACIA TRIBUTÁRIA, pelo perlodo de 03 (trésl meses, contados 
a partir da. assinatura do presente termo, frnalizando• em 3 1 / 03/2019 
DATA DA ASSINATURA: 28/12/2018 

CoClll de Têlh.a., 28 de dezembro 2018 

IIA[fl l TUll,l, II UTiill C -l"J,L H 

C CAL stado do Piauí _______ ,. 

Prefeitura Municipal de Cocal de Telha 

EXTRATO DO lº TERMO DE ADITIVO 

ESPÉCIE: TERMO ADITIVO DE PRAZO N" 001 AO CONTRATO N" 011/2018 
ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL OE TELHA 
CNPJ: 0l .612.574 /0001·83 
OBJETO: Por este ADJTIVO CONTRATUAL !ire prm:rogado o praw do Contrato n" 
0 11/2018, oriu ndo do Pregão Presencial nº 008/2018, que tem como ubj etu a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVJÇOS DE {PEDREmo,. 
,AJUDANTE DE PEDREIRO, C.ARPJNTEIRO, AJUDANTE DE CARPlNTEmo, 
PJHTOR, AJUDANTE DE PINTOR, SERVIÇOS DE FERREIRO ARMADOR, 
ELETRICISTA, BOM:B.EIRO IDDRÁULICO, PODA DE ARVORES, SERRALHEIRO, 
OPERADOR DE MÂQUIN.A ROÇADEIRA E CHAVEIRO) EM REFORMAS E 
PEQUENOS REPAROS EM ÓRGÃOS DA PREFEITURA IKUNICIPAL DE COCAL DE: 
TELHA - PJ. Pelo período de 10 {dez;) meo;es, oon tado;. e. p· tir da e.;,;.lootura d e, 
presente termo Finalizando em 3 1/10/2019. 
EMPRESA OONTRADADA: SC EMPREE DIMENTOS ECO ST-RUÇÃO LTDA - ME, 
(alterada a raiào social para PAC CONSTRUCÕBS EIRBLll 
CNPJ Nº: 09.153.852/0001-93 
·vtGEMCIA: Pelo período de 10 (dez) meses, contados a partir da assinatura do 
presente termo Finalizando em 3 1/10/201 9, 
DATA DA ASSINATURA; 28/12/2018 

LEJ. N"' 24012019 

Cocal de Te.lha, 28 de dezembro 201 8 

Estado do Piaul 
Prefeitura MuoJc:ipal de Coca de Telha 

Gabind!I' d:a l"refeita 

CKal CS. Tdaa-PI, 09 de ju,eiro de 2019. 

"'Coll50lltla a Mplaç4o ref-nu d Cofflrlb,uçllo para 
Ol#do da r~ P<ib/k4 - COSIP d(, M11,dcfplo 
d4 Cocal tk Tdl,a, pnn,tsta "º tuttgo UIJ..A tlá 
Cmutlmlç4D tlll Rqí,blJca FedavulN do BralJ e tlA 
Olárru pnwldbtdlU. .. 

A PIU!JIEITA MUNICIPAL DE OOCAL DE 'l".lr.LHA . .Pl. S-honi. Ana Ollia da 
Cosai Silva, no uto de .._ lltri~ que lhes illo coo1àridas pela Constirniçflo Fedenl, 
Confflllliçlo Emdu&I e Lei Organica do Mwiiápio. fàço sal..- que ■ Cimani Municip■I 
,q,rovou e cu ADci.ono ■ 110gointo Lei: 

Art. 1• - Fie■ imdnafd■ no Mmdc:lpio do C0<:111 = Tolb■, pc-9 fim do eutm do servt90 4e 
D...ninaçlo Pública, 11 Coatribuiç;to par■ CGstelo do Setviço do lhooinaçAo Pública - COSIP. 

P,ripúo WÜ<:O - O 9«Vi9(> provi.ato no "caix-" dcnc artigo comprDCDd,! a iluminaçlo de viu, 
IQstadourm e dmnaia ....,.._ o locais públicos. bem como a ~ . mJ11111tcnçlo. 
~ e e,q,mWó da n>dc ~ ilwiüuaçio píibliea mumcipal. 

Art. 2" • Cabc:ni "" O- dai Finanças Públicas do Munjcjpio 4e Cocal de Telha proceder m 
lanç.amoou> e "'m....tin,çao do _,u, da 00111Cri:buiçlo. aos cennos do Contn110 firmado com 
a Dmribuidora de EDcqlaEI~ quando Caro cuo. 

An. 3" • Coru:ri.bmlde é todo aquele qu,o _...., ligoçao da -.la elidrica reg,,1.- a<> aui_.. de 
diSlribuiçlo e fomecimmto de -aia da Durribúidon de~ Elécrica local. 

A.1", 4" - A Dbtribwdora do Eoargia Elécrica poclcri ur n,aporuávD1 pela cobnnça e 
nx:,olhim.cin10 da Coll.tribuiçflo para Cuatdo do Sorvi,;,o de UU1JUI11191o 1'6blica - COSlP, 
&wmdo tnmúorir o IDQDlllnto a:rroçadado p■ra • conta 08pCCiitica do Mumçfplo especialmorue 
desipada p■ra ral fim, aob p,11na db n:sponder civil o ~ pelo n1o cumprimento do 
aqui dispcnto. 

~ t • • É licito Ji Oistribui<kml de Eocrsi• Elo!tn.ca deduzir do produto da arn,cadaçlo da 
Comn1,..;ç11o de llomi naç5o Pública, a l1'8VÓA do oa.coatro de comas. os valon,s 11'1lkim10& para • 
liquidaç., do quai5q...,.. obJipç&,s do Mlllliclpio para com a C~a. relalivos ao 
fomecimen.to de en«gia elémca que ebutece • rede de lllm1Ín8Çllb Nblica, l ~ew,çãa dos 
,-vi.ços do cobrança e urecadaç.to da COSIP " lk>S ellca.'gOS financeiros dettinados • -..pra • 
expando e .modanizaçlo da rede que atende ao Sistana de Uonúnaçlo Píabl.ica. 

t 2• • A cficAcia do disposto no "caput" e parigrúb 1• dostle migo Oca condicioaada ao 
~enso do - cspc,clfic:o a ..,.. tim:alo C11Jlre a Pmfmtwa Municipal o a 
Oi.stri.buidora de Et1e,aia Elétrica de mergià d.êtric,a, n::&;pcíudm, oo que ctM>ber, M 
ddc:nninaç&s da ANEEL" coodições oonll'atua.is, 

§ 3° - O coolralo definido oo pari&rafo Zº deste artigo 8Cri oolcbrado n o pra,;o .roãximo .S.. 90 
{noventa) dias e di~ eobl:e a louna e opeoeionalizaçlo da cobrança a que se rofore o •caput• 
eoparigratàlº. 
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(Continua na próxima página)

Esta.do do Piauí 
Prefeitura Municipal de Cocal de Telha 

Gabinete da Prefeita 

Art. 5" - A base de cáleulo da Coolriboiçio pare Custeio do Serviço de D~ Públk:à -
COSIP 6 o coasoino de eoergia el.élrica an moeda nacional. resultante da mnltiplicaç:lo do 
- cm KWh. e da tarifa regulat6rio da respectiva clBSse de consumo do 
COIISUIDÍdoocontribuinte. 

Art. 6° - O valor da c:on1ribuiçlo siri iru:luiclo oo IDOlltante total da Í1llllra mensal de ~ 
eMlrica emitida pela oonceaionliria deae serviç,o e olJcdcccri às elas- e fillxas de oonsumo de 
<;Or1S111JUdofes Rosiclel!.cial. IDdustrial, Comacial, Rural, Poder Público (Fodenl, Es1adual e 
Municipal.), Scmço Público e Consumo Próprio. Q01lforme tabela do Anelc:o I. 

Partp,al'o Úllko-fícam i.semos da oontribui.çlo Jlll1I Custeio de Servi90 de llwninaçlo Pública 
- COSIP as unidadca cxxismnxlo,_ l~ i,a iooa Mil 011.do Rio IMlja illlnlinaçlo ptlbli<:a. 

f 1° - O val<>T dai. Contribuiçto para Custeio do Sem90 do Uuminaçlo P6blica - coso•, deverá 
~ o teto máximo do 20% da bmo do c6lclllo deftllido DO Bit. 5° da presente lei. 

t 2" - O valor da eonlribui;ai> será reajumdo, no imcio do cada c:x.eraCcio &nanc:eiro, 
çonsi._do o ~usw da tmm do -aia elétrica para a ~ iluminação pública (B4a). 
aprovado .DO excn:lcio fiscal anterior:, pela agmda reguladoni - ANEEL, 

§ 3º - A clkái:ia e eplicaçlo do mvuete tariJirio do caergía cléui<)4 para cluso de lluaúuf191o 
Pública dispom no parigrafo anrsiQt fiQ& 001WQionado a num:ifesuçAo eKpreSA do Poder 
Executivo maoipal. • Distribuidora de Ellcrgi& E.1.6ttfoa, 90b pai.a de Dilo çlicaçlo 011 

apl.içaçlo diferida. 

1 4° - O Poder oxccutivo do Mwdclpio de Coc:al de Telha 16 podert apl!ur ~11:Stos referemm 
- últimos 12 meaea, sob pena de preclualo. 

Art. 7" - A Diatn11ui.don de ~ El6trica deverá manta- caduuo atualiudo dot 
c:,:,rrtribuiotes que, deixsc:m de efetuar o recolhiincnto da cootn"buiçAo, fomoccndo os dados 
llOllamtw ll8Qllele pani a IIIUOridado ldminisuativa ~te pda admini.sttaÇlo da 
corrnibuiçlo, CJuando 1111lidlll.do. 

Pangnlfo único - Na blpótni, 11m que a ccoccssiooári.a realizar com o çonlribuinte o 
pm:elamato de uma ou mais faturu de oonsumo de eoe,gia elétti~ o repasse do lributo será 

nsalizado dentro do paiodo do papmcmlO das pm:das o.egoclada$. 

Art. S" - N, hip6te$c$ de i9eoçio, p$fa - ç~ deverlo consb1r do Anexo I desta Lei., 
alcançando integralmente dmrminada clauc de QlOS\UDO; e:,pocifiClllnfflte alguma faixa de 
comunw dc:atre as c1- elltabelecidas pdo Agente Rcguladof (ANEEL) dou; d postulori, 
para ..aws particulares, indq,cu.dentemeote da classe de coosumo oo loc:alizaçio gi:ogrifí.011, 
mediante prévia e formal solicila,çlo do Podér Exocutivo, tieees98riamente com n 
i_da,tillcaçlo/Wbtn:laçio do código único, sendo - con.diçlo objetiva. requisito ~ à 
ap.liçação da istu.çlo, eiccl.1"lo do i..o.ç«tntnto e cobrança do tn1ruto por pm10 da 
Conce$SiomriL 

ParágJafo único - A loc-almlÇio geogtáfiçn de quàlquc- elien~ nrro poderi ser evocada com.o 

híp6tese de ueoçlo, comidmmdo que os critirios objc:tivos uôli7Jldos pdo 11geot$ ttgl)ladot 

(ANEEL) para a classificaçio dos cllcnJcs. privilegiam a predominância da cmga e a atividade a 
ser dcKDvol.vida na um.dlldc coosunúdoi'a, em ;,ktti,tnento da localhaçlo 6síca desa 

Art. 9" - O Poder Exeautívo iça obrigado e eocamínhar • Ctmara Municipal do Mwiiclpio de, 
Cocal de Telha progmna de g,astOS e invostimeotos e balancete at1111! do FUD<lo Especial a ser 
criado para cuslear o Sln'iço de iluminação p(lblica. 

Art. 10" - AI dc9pcsas dccomntcs da implamaçio desta lei correrto por coma das dotações 
Ol'Çllllent6ri11, suplcm.cmadas te necessário. 

Art. 11•. -F.jcam tcv08ados • Leis 11• 16197 e Lei 11• ISS/13. 

Art. 12'". - Em lei entrad cm vigix na dm do sua publicaçlo, revogadas 1111 disposi9(1es cm 
conlrário. 

Gabinete da Prefeila Municipal do Cocal de Telha (Pl). 09 de janeiro do 20 l 9. 

Numerada,, regilllrada e publicada a pn!Nllb! Lei 101 09(novc) diu do m& de jllDCiro do ano d6 
dois mil •2_ :1 ve_(2019). 

~~ 
IVAN MONTElll.0 DE OLIYEIJU 

Secrd4rlo Mluddpal 4,e ~lo 6 PlaM}clnelUo 
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Estado do l'iauí 
Prefeitura Municipal de Cocal de Telha 

Gabinete da Prefeita 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE C0 CEIÇÃO DO C NTh'DÉ- PI 
A VISO DE LICITAÇÃO 

O MlJNICÍPIO DE CO CEIÇÃO DO CANINDÉ - PI, através. 
dia CPL, torna público, que realizará licitação, na modlalidade PREGÃO 
PRESE CIAL n. 00L/2-019, do tipo MENOR PREÇO E ADJUDICAÇÃO 
POR D'E (, cm 25/01/2019, âs 08:00h, tendo como objeto a aqui ição de, 
combustíveis e derivados. VALOR: R$ 805.548,32. RECURSO: Orçamento 
Geral EDIT L: ede da Prefe.itun1 Municipal de Conceição d Camn
dé. TEL: (89) 3489-1187. 

O M I ICÍPIO DE CO CEIÇÃO DO CANINDÉ - PI, através. 
da CPL, toma público, qu realizará licitação, na modalidade PREGÃO 
PRE E CIAL n. 002/2019, do tipo ME OR PREÇO E ADJUDICAÇÃO 
POR ITE r. em25/0lr2019, ás 09:30h, tendo como objeto a aquisição de tra
tor. VALOR: RS 140.000 00. RECURSO: Orçamento Geral
MAPA. EDITAL: Sede da Prefeitura Municipal de Conceição do Canin
dé. TE : (89) 3489-1187. 

O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ - PI, através. 
da CPL, toma público, que realizará licitação, na modalidade CARTA 
CONVITE n. 001/2t19,. do tipo ME OR PREÇO , ADJUDICAÇÃO 
GWBAL (EMPREITADA GLOBAL), em 25/0112019 ás 11:00h, tendo 
como objeto a Prestação de serviços de reforma da prefeitura. RECURSO: 
Orçamento Geral. EDITAL: Dispomve:l na sede da Prefeiwra Municipal de:, 
Conceição do Canindé. TEL: (89) 3489-1 187. VALOR: R$ 110.000,00. 

Conceição do Canindé (PI), 08 de janeiro de 2019. 
Pregoeiro 

,-:, 
• PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ 

EXTRATO~TRATO 

1• Termo Aditivo • tnelllglblJdade n. 001/2018, CONTRATANn: Prefeitura MuniclPa l ele Conceição do c.inmdê -
Pbui, CONTRATADA: MARCOS AHDR~ UMA RAMOS AO\IOCACIA E CONSULTOlllA, sociedade inscrito no CNIP/MF 
sob o nt 08,681.051/to:l1·38. OBIETO: P1orrogaçJo da vigflK'4 contrawal por mais 12(doie) meses (art. 5?, li, lei 
8.666). RECURSO$.: O~amento Geral ViG!NCJA: 3l/l2/1l)l9. ASSINATURA: '18/12/'l.018. 

11 Termo Aditivo • lnelllglblJdade n. OOU2018. CONl"RATANn: Prefeitura Munieipal de Conc~ão do C;inmdê -
Pbui. CONlRATADA: JOSINO RIBEIRO NETO & ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade ir«ri~ no CNJP/MF sob o nl 
03,466.177/0001·76. OBIETO: Ptottoga'1o da vigência contratual por mal$ 12 (doie) mtffl (art. ~7, 11, Lei 
8,666). RECURSOS: O~amertr,. Geral. VIGtNCIA: 3l/12/2019. ASSINAlURA: 28/11/2018, 

11 Termo Aditivo • Prtpo Presencial n. 001/2018. CONTRATANTE: Prefeitura Muricipal de Conceição cio Cinindé 
- Piaul CONn!ATAtll: SOOET A PIAUf SERVIÇOS, sod~ade inscrb no CNJP/MF sob o nt 10.5'5.173/0001 • 
00. OBIETO-.Prwoeação da l'icêncii cortratual por mais 12 (doze) meses (arl S7, 1~ lei 
8.666). RECURSOS; Orçamento Ger.l VIG{NCJA: 31/12/2019. ASSINATURA: 1.8/11/2<>18, 

2• Teono Aditlwo • Tomada de Pre§O n. 010/1017, CONn!ATANTE: Prefeitura Munitip:a1 de Conce~$o cio Canmd~ 
-Piaul 
CONTMTAOA: FMNC1$CO DE Dl\1$ UMA fll.tlO (CfiJ P/MF Klb o Ili 23.670.372/0001 ·20~ 081 ~ Prorrog~ ?ti 
·~ Yisênoia çontnt~I por rMis 12 (cloze) meses (;rt. S7, 1~ Lei 8,G6'i AECURS'O$: Ofç;menti;, 
Ger.L VIGfNOA: 31/12/2019ASSINATURA: 1.8/12/2018. 

31 Termo AdltlWO • Tomada de Preço n. 012/2016. CONnlATANTE: Prefeitura Munitip:a1 de Conceição do canmdé 
- Pi.iuí, CONmATADA;RONAI.DO PEREIIA DE SOUSA ICNIP/MF sob o nt 24.371618/0001· 
26). OBIETO; Ptorro,ação da vigência contratual por mais 12 (doie] meses (art. 57, lt, lei 
8,666). REO.JRSOS; Orç.imerto Geral VIGtNCIA: 31/11/2019. ASSINA,l\lRA; 28/11/2018. 

31 Termo AclitlWO • Tomada de Preço n. 020/2016. CONIMTANTE: Prdeilura Municipa1 de Conce~lo cio Cinmdé 
- PiauL CONTRATADA: RAFAEi. VIBRA DE MAC!DO !CNJP/MF iob o nt 20372.064/0COl-20), OBIETO: Ptouoea ção 
cb vifênoia contratual por Rliis 12 (doze) meses (art. sr. 1~ le, 8.666i RECURSOS: Orçamento 
Geral VIGbtOA: 31/12/2019. ASSINATURA: 'lB/12/2018. 

21 Termo Aditivo • lnelllglblJdade n. 002/1017. CONl'RATAN'T'E: Prefeitura Municipa l ele Conceição do Clnmdê -
Pbui. COHTIIATADA: PlANACON - CONTABIUDADE SOCIEDADE SlMPUS lTD.A (CNJP/MF sob o nm 
Ol,l20.S3'/to:ll-o3~ OS!ETO;Ptorropçio da viiélKia contr.itual por m~~ 12 (doie) mtffl (art. S7, !!, Lei 
8.6~). REO.JRSOS: Orçamentl) Geral, VIGtNCIA: 31/U/2019, ASSINATURA: "lS/12/ZOli, 

21 Termo Acltlvo • Tomada de Pre§O n. 031/2017, CONIMTANTI: Prefeitur. Municipal de Conce~jg do Cinindé 
- Píali, CONTRATADA: a.iNICAJAONTO IAYlTDA (CNJP/MF sob o nt02,960.67S/0001-63i OBIErO: Prorrogação 
da vigênQia <ontutual por rmis 12 (do.ie) meses (art. S7, li, Lei S.666~ RECURSOS: Orçamenlà 
Geral VIG!NOA: 31/12/2019. ASSINATURA: 28/12/2018. 

21Term.o Aditivo • Tomada de Preço n. 007/2017. CONIMTANTf: Prefeituni Municipal de Conceição do Cinmdé 
- Piaui. CONTRATADA: ALVORADA LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME (CNJP/MF sob o n• 
15.274,647/to:)1•89). OBIETO:Prorropçio da viiência contratual por mais 12 (doze) meses (art. 57, li, lel 
8,666). RECURSOS; Orçamento Geral VIG!NCIA: 31/12/2019. ASSINATURA: '18/11/2018. 

21 Termo Acltlwo • Tomada de Preço 11. 015/2017. CONIRATAtm: Prefeitun Municip:i1 de Conce~ão do Canindé 
- Piauí, CONTRATADA: PlANACON - CONTABIUDAOE SOCIEDADE SIMPUS LTDA (CNJP/MF sob o nt 
Ol.120.536/0001-o3~081ETO: Prorro~çlo da viiêricí; contr.itu31 por mais 12 (doze) mem (art 57, li, Lei 
8,666). REO.JRSOS: Orçamento Geral. VJGtNCIA: 31/12/2019. ASSINi\l\JRA: 28/11/2018, 

21 Termo Acltlvo • Tomada de Preço n. 013/2017. CONnlATANTI: Prefeitur. Mllnicl1131 de Conceíçlo do tanlndé 
- Pbuí. CONTRATADA;QAUOJO HfNRIQUE ARAUJO DE A&ENCAR(CNJP/MF sob o nv 16.800.122/0001· 
63~ OBIETO: Prorro,ação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses (art. 57, U, Lei 
8,666). REO.JRSOS: Orçamento Gera 1. VIG!NCIA: 31/12/2019. ASSINAl\JRA: '18/11/2018. 

SI Term.o Aditivo • Tomada de Preço n. 031/2014, CONIMTANTE: Prefeitura Municipal de Conceição cio Cinmd~ 
- Piauí. CONTRATADA:RÃVIO H~RIQUE DA rosTA MEICNJP/MF sob o nt 2Mi1.49S/0001· 
72~ OBIETO: Prorrogação da vigência contniMI por mais 12 (doze) mese5 (art. 57, n, lei 
8.666). RECURSOS: Orçamerto Gera 1. VIGfNCIA: 31/U/'JJJ19. ASSINATURA: "la/12/2018. 

Conceiç,o do caninclé, 28 de dezembro ele 201& 
Prefeito Mt1nítipal 


