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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA 
CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

 
ATA EXTRATO PARCIAL Nº II/2015 – PMP- PARNAIBA-PI  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0027101/2014 – PMP- PARNAIBA-PI 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 089/2014 – PMP- PARNAIBA-PI 

 
OBEJTO: REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO A 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA- PI. 
 
Pregoeira: Priscylla Vaz de Carvalho 
Adjudicação: 08/01/2015 
Homologação: 08/01/2015 

 
DETENTORAS DE PREÇOS REGISTRADOS (PESSOA JURÍDICA) - COTAÇÃO POR LOTE. 

EXTRATOS

Cont. ATA EXTRATO PARCIAL Nº II/2015 – PMP- PARNAIBA-PI 
 

LOTE 2 FARDAMENTOS DIVERSOS 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT VALOR 
(R$) 

2.24 Saia taktel, tamanho “PP”, “P”, “M”, ¨g¨ Unid.  
2.25 Calça em brim (masculino/feminino), com ziper, tamanho adulto. Unid.  

2.26 Calça em brim (masculino/feminino), com ziper, tamanho “PP”, “P”, 
“M”, “G”. Unid.  

2.27 Bermuda em brim (masculino/feminino), com ziper, tamanho “PP”, 
“P”, “M”, “G”. Unid.  

2.28 Avental de brim com pintura frente, tamanho “P”, “M”, “G”. Unid.  

2.29 Colete para segurança em brim com pintura frente e costa,  tamanho 
“P”, “M”, “G”. Unid.  

2.30 Colete para segurança em brim com pintura frente e costa,  tamanho 
infanto-juvenil. Unid.  

2.31 Camisa em linho (masculino/feminino), tamanho “P”, “M”, “G”. Unid.  
2.32 Calça social em linho, tamanho “P”, “M”, “G”. Unid.  

LOTE FRACASSADO 
 

LOTE 3 FARDAMENTO DA BANDA MUNICIPAL 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. VALOR 
(R$) 

3.01 

Camisas (canícula) para Farda de Passeio (estilo social), com bolsos 
frontais e bordados da Bandeira da Parnaíba (lado direito), brasão do 
Dias da Silva (lado esquerdo), com insígnias e adereços bordados 
com o nome do músico (identificação e o tipo sanguíneo) e insígnias 
na altura do ombro removível. 
TECIDO MISTO – cor azul celeste – referência 5302 – G 02,  
tamanho 1, 2, 3, 4, 5. 

Unid.  

3.02 Camisa forro cor branca fio 30 no tamanho “P”, “M”, “G”, “GG”. Unid.  

3.03 
Calças para Farda de Passeio (estilo social) com bolsos frontais e 
traseiros, TECIDO TERBRIM – cor azul marinho – referência 4315 – 
G 03, tamanho 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56. 

Unid.  

3.04 Cinto social cor preta. Unid.  
3.05 Meias sociais de cor azul marinho com tamanho de 36 a 52. Unid.  

3.06 Sapato social preto (resistente e costurado), tamanho 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48, 50, 52. Unid.  

3.07 
Boina (cobertura) azul,  com adereços em forma de clave de sol em 
miniatura para colarinho da camisa social (2 cm) de metal na cor 
dourada. 

Unid.  

3.08 Lira (adereço em miniatura) para a boina. Tamanho 
aproximado de 3 cm de metal na cor dourada. Unid.  

3.09 34 Smoking com adereço representando a bandeira do município 
ondulante de cor preta, tamanho 1, 2, 3, 4, 5. Unid.  

3.10 Camisa social de manga comprida de cor branca para ser usada com 
smoking, tamanho 1, 2, 3, 4, 5. Unid.  

3.11 Gravata borboleta (já pronta). Unid.  
3.12 Gravata comprida preta (já pronta). Unid.  

3.13 Calça social preta para ser usada com smoking, tamanho 36,  38, 40, 
42, 44, 46, 48, 50, 52, 54. Unid.  

3.14 Sapato social para usada com smoking, tamanho 36, 38,  40, 42, 44, 
46, 48, 50, 52. Unid.  

3.15 Meia social de cor preta com tamanho de 36 a 52. Unid.  
3.16 Cinto social de cor preta Unid.  

LOTE FRACASSADO 
 

LOTE 1 FARDAMENTO ESCOLAR 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. VALOR 
(R$) 

1.01 Blusa em meia malha branca fio 30 mercerizada, com pintura frente e 
costa colorida,  tamanhos “P”,“M” e “G”. Unid. R$ 6,72 

1.02 Bermuda em helanca com elástico sem bolso azul marinho na altura 
do joelho, tamanhos “P”, “M” e “G” – Juvenil. Unid. R$ 9,20 

1.03 Bermuda em helanca com elástico sem bolso azul marinho na altura 
do joelho, tamanhos “P”, “M” e “G”  –  Adulto. Unid. R$ 10,12 

1.04 Short em helanca com elástico sem bolso azul marinho na altura do 
joelho, tamanhos “P”, “M” e “G” – Infantil. Unid. R$ 6,90 

1.05 Short em helanca com elástico sem bolso azul marinho na altura do 
joelho, tamanhos “P”, “M” e “G” – Juvenil. Unid. R$ 6,90 

1.06 Camisa em meia malha fio 30 branca, com pintura frente e costa 
colorida, tamanhos “P”, “M” e “G”  – juvenil. Unid. R$ 6,90 

1.07 Camisa em meia malha fio 30 branca, com pintura frente e costa 
colorida ,tamanhos “P”, “M” e “G”  – Adulto. Unid. R$ 6,90 

1.08 Camisa em meia malha fio 30 em cor, com pintura frente e costa 
colorida, tamanhos “P”, “M” e “G”  - Juvenil. Unid. R$ 7,74 

1.09 Camisa em meia malha fio 30 em cor, com pintura frente e costa 
coloridas, tamanhos “P”, “M” e “G” – Adulto. Unid. R$ 7,82 

1.10 Camisa em meia malha manga comprida, fio 30 branca, com pintura 
frente e costa colorida, tamanhos “P”, “M” e “G” – Juvenil. Unid. R$ 7,82 

1.11 Camisa em meia malha manga comprida, fio 30 branca, com pintura 
frente e costa colorida, tamanhos “P”, “M” e “G” – Adulto.  Unid. R$ 7,82 

1.12 Camisa em meia malha manga comprida, fio 30 em cor, com pintura 
frente e costa colorida, tamanhos “P”, “M” e “G” – Juvenil. Unid. R$ 7,36 

1.13 Camisa em meia malha manga comprida, fio 30 em cor, com pintura 
frente e costa colorida, tamanhos “P”, “M” e “G” – Adulto. Unid. R$ 7,36 

1.14 Camisa PV fio 30 branca, com pintura frente e costa colorida, 
tamanhos “P”, “M” e “G”– Infantil. Unid. R$ 6,90 

1.15 Camisa PV fio 30 branca, com pintura frente e costa colorida, 
tamanhos “P”, “M” e “G” – Juvenil. Unid. R$ 6,90 

1.16 Camisa PV fio 30 branca, com pintura frente e costa colorida, 
tamanhos “P”, “M” e “G” – Adulto. Unid. R$ 6,90 

1.17 Camisa PV fio 30 em cor, com pintura frente e costa colorida, 
tamanhos “P”, “M” e “G” – Infantil. Unid. R$ 7,82 

1.18 Camisa PV fio 30 em cor, com pintura frente e costa colorida, 
tamanhos “P”, “M” e “G” – Juvenil. Unid. R$ 7,82 

1.19 Camisa PV fio 30 em cor, com pintura frente e costa colorida, 
tamanhos “P”, “M” e “G”– Adulto Unid. R$ 7,82 

1.20 Blusas com sublimação total tamanho “P”, “M” e “G”. Unid. R$ 11,50 
1.21 Blusa com logomarca bordada. Unid. R$ 11,50 

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 166,72 (cento e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos) 
Empresa Vencedora: R.N. MARTINS DE SOUSA-ME 

 

LOTE 2 FARDAMENTOS DIVERSOS 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT VALOR 
(R$) 

2.01 

Conjunto de short, azul marinho helanca, sem bolso, com elástico e 
blusa em malha 100% algodão, na cor branca, com pintura colorida 
na frente e costa, no tamanho “P”, “M” e “G”, contendo a logomarca 
dos Governos, dos Programas e Parceiros. 

Conj.  

2.02 
Camisa em malha mercerizada branca com pintura colorida na frente 
e costa, nos tamanhos “P”, “M”, “G” e “GG”, contendo a logomarca 
dos Governos, dos Programas e Parceiros. 

Unid.  

2.03 
Camisa em malha PV em cores com pintura colorida na frente e costa, 
no tamanho “P”, “M”, “G” e “GG”, contendo a logomarca dos 
Governos, dos Programas e Parceiros. 

Unid.  

2.04 Short de elanca com elástico  Unid.  
2.05 Calça de elanca com elástico Unid.  
2.06 Short de elanquinha com elástico Unid.  
2.07 Calça de elanquinha com elástico Unid.  

2.08 Camisa em malha piquet (malha pólo) com pintura, frente e costa, no 
tamanho “P”, “M”, “G” e “GG”. Unid.  

2.09 Camisa em malha piquet (malha pólo) com bordado no tamanho “P”, 
“M”, “G” e “GG”. Unid.  

2.10 Camisa modelo social de popeline com bordado no tamanho “P”, 
“M”, “G” e “GG”, contendo identificação. Unid.  

2.11 Calça de oxford (masculino/feminino), tamanho “P”, “M”, “G” e 
“GG” – Infantil. Unid.  

2.12 Calça de oxford (masculino/feminino), tamanho “P”, “M”, “G” e 
“GG” – Adulto. Unid.  

2.13 Boné de oxford com pintura frontal e lateral contendo logomarcas. Unid.  
2.14 Boné de oxford com bordado frontal e lateral contendo logomarcas. Unid.  
2.15 Blazer de oxford (feminino), tamanho Adulto Unid.  
2.16 Blazer de oxford (feminino), tamanho “PP”, “P”, “M”, “G” e “GG”. Unid.  
2.17 Bermuda de oxford (masculino/feminino), sem bolso, com elástico. Unid.  

2.18 Blusa em malha fio 30, 100% algodão com pintura frente e costa no 
tamanho “PP”, “P”, “M”, “G” e “GG”. Unid.  

2.19 Blusa em malha fio 30, 100% algodão com pintura frente e costa no 
tamanho infanto-juvenil. Unid.  

2.20 Calça taktel (masculino/feminino), no tamanho infantil. Unid.  
2.21 Calça taktel (masculino/feminino), no tamanho juvenil. Unid.  
2.22 Short taktel (masculino/feminino), no tamanho infantil. Unid.  
2.23 Short taktel (masculino/feminino), no tamanho juvenil. Unid.  

 

OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE O ITEM: 
 
1. O objeto poderá ser fornecido em condições equivalentes ou similar, podendo o agente administrativo 
dependendo de cada caso concreto, ajustar, por acordo entre as partes, entrega de objetos semelhantes ou em 
condição similar desde que mantidos os preços nas mesmas proporções e garantida a qualidade do produto 
registrado, exceto quando,  comprovadamente, o produto renegociado for de melhor qualidade; nesse caso, os 
custos adicionais deverão ser cobrados em separado mediante justificativa circunstanciada que explicite 
adequadamente a motivação para prática do ato, inclusive quanto a compatibilidade para com os preços do 
mercado vigente. 
2. Os Itens em registro destinam-se a contratos relativos ao exercício 2014/2015; no silêncio das partes, a ata 
será prorrogada, automaticamente, por igual período conforme regulamentação local; 
3. É obrigação do agente contratante indicar no pedido de liberação a dotação orçamentária que suportará a 
despesa. 
4. A consulta prévia (ofício ou requerimento) e o pedido de liberação devem ser dirigidos ao gerenciador da 
Ata do Sistema de Registro de Preços – SRP/PMP/PI, com anuência de sua coordenação central.  As cópias 
daqueles documentos, a Liberação, a cópia do Extrato Parcial e a cópia da Ata de Registro, devem fazer parte 
integrante do processo administrativo como obrigação da contrata, a fim de instruir seu processo 
adequadamente. 
 
INFORMAÇÕES PARA EFEITOS CONTRATUAIS: 
 
LICITANTE R.N.MARTINS DE SOUSA-ME 
CNPJ 04.794.430/0001-83 INSC. ESTADUAL 19.451.540-0 
ENDEREÇO Rua Minas Gerais, nº 685, bairro Matadouro. CEP 64.003-850 
CIDADE Teresina-PI E-MAIL Rnmartins.s@bol.com.br 
CONTATO RAIMUNDO NONATO MARTINS DE SOUSA 
CPF 398.059.053-49 FONE (86) 9986-5480 

 

mailto:Rnmartins.s@bol.com.br
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EDITAIS

LICITAÇÃO EDITAIS

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

 

MUNICÍPIO DE PARNAÍBA 
CÂMARA MUNICIPAL  

PARNAÍBA - PIAUÍ 
CNPJ. 14.396.234/0001-04 

 
RESOLUÇÃO Nº 085, DE 05 DE JANEIRO DE 2015. 

 
Dispõe sobre a consolidação da estrutura organizacional 
da Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de 
Parnaíba e dá outras providências. 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA, Estado do Piauí,  no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da Câmara 
Municipal, 

Faz saber que o Plenário da Câmara Municipal aprovou e promulga a seguinte Resolução: 
Art. 1º. A organização administrativa da Câmara Municipal compõe-se da seguinte estrutura e 

unidades: 
I – Órgãos, serviços e atividades vinculados diretamente ao quadro administrativo da Câmara 

Municipal de Parnaíba: 
1 -  Diretoria do Gabinete da Presidência 
2 – Controladoria  
3 - Assessoria Jurídica 
4 - Assessoria de Comunicação 
5 -  Diretoria Geral 
6 – Diretoria Administrativa 

II – Cargos vinculados a Chefia do Gabinete da Presidência: 
1 – Diretor de Gabinete da Presidência 
2 – Chefe de Gabinete da Presidência 
3 – Assessor Operacional  

III – Cargos vinculados a Controladoria: 
1 – Controlador interno 

IV – Cargos vinculados a Assessoria de Comunicação: 
1 – Assessor de Comunicação  
2 – Gerente de Cerimonial 

V – Cargos vinculados a Diretoria Geral; 
1 – Coordenador Financeiro da Central de Processamento de Dados  
2 – Supervisor administrativo  
3 – Diretor Contábil e Financeiro 
4 – Chefe de Tesouraria 

VI – Cargos vinculados a Diretoria Administrativa: 
1 – Coordenador Administrativo  
2 – Diretor de Manutenção 
3 – Diretor de Recursos Humanos 
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Cont.  RESOLUÇÃO Nº 085, DE 05 DE JANEIRO DE 2015. 
 

4 – Assessor de Comunicação 
5 – Gerente de Cerimonial 
6 – Gerente de Patrimônio 
7 – Operador do Sistema de Som 
8 - Chefe de expedição de documentos e arquivos  
9 – Assistente administrativo 
10 – Auxiliar Administrativo 
11 – Operacional administrativo I 
12 – Operacional Administrativo II 
13 – Vigilante 
14 – Auxiliar de serviços gerais 

Art. 2º. O Gabinete de cada Vereador contará com os seguintes cargos em sua estrutura:  
1 – Diretor de Gabinete 
2 – Assessor Parlamentar 
3 – Assistente de Gabinete 
4 – Auxiliar de Gabinete 

Art. 3º. Ficam criados os cargos conforme denominação, quantidade e remunerações estabelecidas 
no Anexo Único desta Resolução. 

Parágrafo Único. Os ocupantes dos cargos da estrutura do Gabinete de Vereador serão nomeados 
pela Presidência da Câmara, mediante indicação de cada Vereador. 

Art. 4º. As atribuições e competências de cada órgão, unidade e serviços criados por esta Resolução, 
bem como de seus titulares serão definidas e regulamentadas por Ato da Mesa Diretora da Câmara 
Municipal. 

Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 
Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos legais e 

financeiros a partir de 01 de janeiro de 2015. 
 

Parnaíba (PI), 05 de janeiro de 2015. 
 

GUSTAVO COSTA E SILVA 
Presidente da Câmara Municipal de Parnaíba 

 

MUNICÍPIO DE PARNAÍBA 
CÂMARA MUNICIPAL  

PARNAÍBA - PIAUÍ 
CNPJ. 14.396.234/0001-04 

 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO 

 
Pelo presente, levo ao conhecimento de todo e qualquer interessado, o procedimento de 

Inexigibilidade de Licitação, que tem como objeto à contratação do advogado João Batista Silva da Costa, 
para a execução de serviços de Assessoria e Consultoria jurídica e administrativa, e em razão também de cotar 
o menor preço, nos termos do art. 25, inciso II c/c art.13, III, V e art. 26 da Lei n°. 8.666/93, e suas alterações 
posteriores. 

 
Parnaíba (PI), 09 de janeiro de 2015. 

 
GUSTAVO COSTA E SILVA 

Presidente da Câmara Municipal de Parnaíba 

 

MUNICÍPIO DE PARNAÍBA 
CÂMARA MUNICIPAL  

PARNAÍBA - PIAUÍ 
CNPJ. 14.396.234/0001-04 

 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 001 / 2015 
REFERÊNCIA: Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre a CÂMARA MUNICIPAL e ao 
advogado João Batista Silva da Costa; 
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA (PI); 
CONTRATADO(A): JOÃO BATISTA SILVA DA COSTA; CPF Nº 734.820.303-59     
OBJETO: prestação de assessoria e consultoria, serviços advocatícios a serem realizados em juízo, ativa e 
passivamente, na assinatura de contratos e convênios, na celebração de escrituras de alienação e aquisição de 
bens imóveis, na assinatura de contratos de concessão de direito real, e termos de permissão e autorização de 
uso de bens e na assinatura de termos de confissão de dívidas e parcelamentos decorrentes de ações de 
Execução Fiscal em que a Câmara Municipal seja autora, em quaisquer instâncias, o acompanhamento e 
defesa de causas administrativas junto ao Tribunal de Contas da União e Tribunal de Contas do Estado do 
Piauí; 
LICITAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação, conforme o art. 25, II c/c o art. 13, III e V da Lei n.º 8.666/93, 
vinculado ao Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 001/2015; 
JUSTIFICATIVA: ausência de quadro próprio de advogados 
VIGENCIA: janeiro a dezembro de 2015 
VALOR GLOBAL: R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais); 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Câmara Municipal de Parnaíba/ Natureza da despesa: 3.3.90.36.00; Fonte 
de Recurso: 100; 
DATA DA ASSINATURA: 09/01/2015. 
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