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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO 
Av. Marcos Parente, 1071-Centro- CEP: 64.920-000 
Cristino Castro - Piauí - CNPJ: 06.554.364/0001-08 

EXTRATO DE CONTRATO 

Instnimento: CONTRATO Nº 007/Wl.0/DISP. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 0-istino castro-PI/Secretaria Municipal da Saúde. 

CONTRATADA: ZUMIRA RODRIGUES ALENCAR-ME, insaita no am nº 01.630.0CJ0/0001-03, com 
sede na Rua Emídio Lina, nº 151, centro, CEP 64.280-000, campo Maior-PI, neste ato representada pela 
Sra. Zumira Rodrigues Alencar, brasilera, empresária, portadora do RG nº 1.219.601 SSP·PI e CPF nº 
446.973.843-34, residente e domiciliado na Rua Emídio Lima, nº 151, centro, CEP 64.280-000, campa 
Maior-PI. 

OBJETO: O fornecmento de 1000 (mil) unidades de aventais, destinados à Seaetaria Munk:ipal da Saúde 
de Cristino Castro-PI. 

VINCULAÇÃO: Processo Administrativo n° 023/2020, Processo de Dispensa de Licitação n° 007/2020. 

FUNDAMENTO LEGAL: Contratação Dreta Emergencial, art. 24, rv, da Lei nº 8.666/93 e art. 4° da Lei 
13.979/2020. 

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais). 

VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias. 

FONTE DE RECURSOS: PAB, RECURSOS DO COVID-19, REPASSES ESTADUAIS. 

DATA DE ASSINATURA: 03 de junho de 2020. 

SIGNATÁRIOS: Danllo Vaz de Sousa, pela CONTRATANTE e Zumlra Rooigues Alencar, pela 
CONTRATADA. 

REF. TOMADA DE PREÇOS - N. 0 008/2020. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 001.0000833/2020. 

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SOBRAL 
NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO, PLANILHAS 
ORÇAMENTÁRIAS E MERMORIAL DESCRITIVO ANEXOS DO EDITAL. 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, neste ato representada 
pelo Secretário, o Sr. Júlio César da Silva Ferreira, no uso das atribuições a ele conferidas e: 

CONSIDERANDO que o Município de Floriano-PI implantou recentemente o sistema de 
licitações eletrónico: considerando que este processo é totalmente informatizado e permite ampliar 
o número de empresas concorrentes, promovendo assim, o aumento da competitividade e, 
consequentemente, a redução dos preços; considerando que este sistema de licitação permite 
maior transparência e agilidade dos processos; 

RESOLVO: 

REVOGAR em todos os seus termos, por interesse da administração, conforme previsão 
do artigo 49 da Lei 8666/93 c/c ITEM 26.11 do edital, o processo licitatório tombado sob. NO. 
001 .0000833/2020 e, consequentemente, a licitação por Tomada de Preços com o número 
008/2020, cujo objeto é a execuçao dos serviços de reforma e urbanizaçao da Praça Sobral Neto, 
no Município de Floriano•PI, conforme especificações contidas no termo de referência e edital, para 
que o procedimento seja realizado através da modalidade de Pregão Eletrônico. 

Floriano-PI, 29 de maio de 2020. 

JÚLIO CÉSAR DA SILVA FERREIRA 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

PORTARIA 475/2017 

FLORIANO ]COVE~NO .. 
"º"''""'M"N'°""'- secretaria Municipal 

, de Governo 

"Declara de ut/1/dade públlca 
para fins de desaproprl•ç•o 
fm6vois conformo ospocfffca." 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE FLORIANO, ESTADO DO PIAUI, no uso das 
atribuições, que lhe confere a Lei Orgênica do Município, em seu art. 29 inciso I c/c o, 

an 106 inciso YI e. 
CONSIDERANDO o pedido que deu origem aos Processo Administrativos nº 

D01 .0008004/2019, D01 .0001843/2020 e nº 001 .0001842/2020, onde os requerentes 
pugnam pela doação do parto de imóveis para o Município; 

CONSIDERANDO o parecer jurídico exarado nos autos dos Processos 
Administrativos n• D01 .0008004/2019, 001 .0001842/2020 e 001 .0001843/2020, 
sinalizando em sentido favorável ao pleito: 

CONSIDERANDO ainda o parecer técnico exarado pela SBC<"etaria Municipal de, 

Infraestrutura, que constatou a regularidade entre as informações prestadas através dos. 
documentos acostados aos autos dos processos em referência o medidas perfmotrals da 
área e localização; 

CONSIDERANDO, também, que os imóveis expropriados, objetos do presente 
decreto, atenderá o pleno interesse público, tendo em vista que a área será utilizada 
para abertura de ruas, beneficiando assim, a infraestrutura local: 

CONSIDERANDO, finalmente, a ratificação, por parte dos proprietários e d& 
todos os seus representantes legais, do Termo de Renúncia, por meio do qual todos 
Doadores renunciam qualquer pleito indenizatório. 

DECRETA: 

Art. 1° Ficam declarados de utilidade pública para fins de desapropriação, os 
imóveis descritos abaixo e ainda de acordo com o que consta nos anexos deste Decreto. 

1 - Um terreno matriculado sob o nº 17.315, Livro 02 Registro Geral do 1º Oficio 
da Comarca de Floriano, datada de 17/02/2020 , situado na BR 230-PI, Bairro Bom 
Lugar, zona urbana da cidade de Floriano, com as seguintes características: Área Total: 
7 .346,72 m• - Perímetro 1.301,91m, conforme descrito no Levantamento Topográfico, 
Memorial Descritivo e Certidão de Inteiro Teor constante no Anexo I deste Decreto. 

11 - Um terreno matriculado sob o n• 17.314, Livro 02 Registro Geral do 1° Oficio 
da Comarca de Floriano, datada de 17/02/2020, situado na BR 230, Bairro Bom Lugar, 
zona urbana da cidade de Floriano. com as seguintes características: Area Total : 
2 .803, 11 m" - Perímetro 535,30m, conforme descrito no Levantamento Topográfico. 
Memorial Descritivo e Certidao de Inteiro Teor constante no Anexo li deste Decreto. 

Ili - Um lote de terreno, matriculado sob o n• 14865, Livro 02 Registro Geral do 
1° Oficio da Comarca de Floriano, datada de 07/12/2017, situado na BR 230, 
Loteamento Bom Lugar, Bairro Bom Lugar, zona urbana da cidade de Floriano, com as 
seguintes características: Área Total: 1.114,98m', com a seguinte descrição: 05,01 
(cinco metros e um centímetro) de frente Norte, em linha reta, confrontando com a Rua 
J; 05,01 m (cinco metros e um centímetro) de fundo sul., em lima reta, confrontando com 
a Rua L: 222.88m (duzentos o vinte e dois metros e oitenta o oito centímetros). no lado 
esquerdo-Leste em linha rata, confrontando com os lotes 
05,08,09,1 0, 11 , 12,13, 14, 15, 16,1 7,18, 19,20,21 ,22,23,24 e 27; 223, 12m (duzentos e vinte 
e três metros e doze centímetros) no lado direito-Oeste. em linha reta. confrontando com 
os lotes 03,28,31 ,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 ,42,43,44,45 e 46, conforme descrito no 
Levantamento Topográfico, Memorial Descritivo e Certidão de Inteiro Teor constante no 
Anexo Ili deste Decreto. 

§1° As desapropriações previstas nos incisos I e li possuem como finalidade a 
abertura da Via Pública, nos termos art. 5°, alínea "i", do Decreto-Lei n .0 3365/41 . 

§2• A desapropriação prevista no inciso Ili servirá para drenagem de água 
fluvial , conforme estrutl.l'a da calha já executada. 

§2º As áreas desapropriada, medindo 1.725,79 m', 2.803,11m2 e 1.114,98m', 
conforme descrições contidas nos incisos 1, li e Ili deste artigo, bem como de acordo 
com o descrito nos anexos I, li e Ili passam a ser incorporadas ao patrimônio público do 
Município de Floriano - PI. 

2º Fica aprovado o Termo de Doação de Bem Imóvel, onde os donatários 
renunciam, expressamente, qualquer pleito indenizatório decorrente da desapropriação 
objeto deste Decreto. 

3° Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito do Floriano, Estado do Piauí, em 03 do março do 2020. 

Joel Rodrigues da SIiva 
Prefeito de Floriano-PI 

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

Ancelmo Jorge Soares da Silva 
Secretário Municipal de Governo 

Numerado, registrado e publicado o presente Decreto, no Diário Oficial dos Municípios, 
Edição--------~ que circulou no dia __ de ___ de 2020. 

Umbellna M.• Siqueira da SIiva Osório 
Agente Administrativo 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


