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Como Lavar corretamente as maos!

 

jf» Lave as maos com frequéncia, com ry Evite tocar olhos, nariz e boca com as

~~ = agua e sabdo, ou higienize com veo maos nao lavadas. Ao tocar, lave sempre

alcool em gel 70%. as maos com agua e sabao.

Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e .F Nao compartilhe objetos de uso

» boca com lenco ou como brago, e 1 A pessoal, comotalheres, toalhas,

nado com as mdos. pratos e copos.

- Se estiver doente, evite contatofisico Evite aglomeracgées e mantenha

Ci * comoutras pessoas e fique emcasa a os ambientes ventilados.

- até melhorar.

     
 

EXTRATOS CLCA ATA EXTRATO PARCIAL

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 06 AO CONTRATO N° 455/2018

REFERENCIA: Termo Aditivo N° 06 referente ao Contrato N° 455/2018

celebrado entre 0 MUNICIPIO DE PARNAIBA (PD e a empresa R. MELO
CONSTRUTORA LTDA;

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PARNAIBA (PD;
CONTRATADA: R. MELO CONSTRUTORA LTDA;

CNPJ: 01.857.346/0001-73;

OBJETO: Prorrogacéo do prazo de vigéncia do contrato n° 455/2019 por

mais 345 (trezentos e quarenta e cinco) dias, sendo que ainda nao foi

concluida a obra e os servicos permanecem em processo de execucdo,

conforme  solicitagéo e justificativa constante no memorando n°

122/2020/SEIHRF e Parecer Juridico, de interesse da Secretaria Municipal

de Infraestrutura, Habitacdo e Regularizacao Fundiaria;

LICITAGAO: CONCORRENCIA N2 04/2018, tipo: Menor Preco Global,

conforme as disposicdes da Lei n° 8.666/93 e suas alteracgdes posteriores;

DATA DA ASSINATURA: 23/10/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 02 AO CONTRATO N° 480/2019

REFERENCIA: Termo Aditivo referente ao Contrato n° 480/2019 celebrado

entre o MUNICIPIO DE PARNAIBA (PD e a empresa MAXIGLOBAL
SERVICOS PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA — EPP;

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PARNAIBA (PI / SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, HABITAGAO E REGULARIZAGAO FUNDIARIA;
CONTRATADA: MAXIGLOBAL SERVICOS PAVIMENTACOES E

CONSTRUCOES LTDA — EPP;

CNPJ: 17.410.079/0001-21;

OBJETO: Prorrogacgao do prazo de vigéncia por mais 405 (quatrocentos e

cinco) dias, posto que o cronograma esta em atraso devido as paralisacdes

que aconteceram por conta do periodo de pandemia, que impossibilitaram

a execucao da pavimentacao, conforme solicitacdo e justificativa constante

no memorando n° 126/2020/SEIHRF e Parecer Juridico, de interesse da

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitacdo e Regularizacao Fundiaria;

LICITAGAO: Concorréncia n° 02/2019 de acordo com a Lei n° 8.666/93 e

suas alteracdes posteriores;

DATA DA ASSINATURA: 29/10/2020;

INFORMAGOES: Central de Licitagdes e Contratos Administrativos -

CLCA/PMP/PI.
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ESTADODOPIAUI .

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

CENTRAL DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
 

PARNAIBA

ATA EXTRATO PARCIALN° 40/2020 PMP- PARNAIBA-PI

PROCESSO ADMINISTRATIVON°18564/2020

PREGAO ELETRONICO N*, 37/2020

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA A EVENTUAL AQUISICAO DE ROCADEIRAS E
EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAODOMUNICIPIO DE PARNAIBA-PI.

Pregocira: Bruna Miranda Gomes.

Adjudicagaio: 05/11/2020

Homologagao: 05/11/2020

BENEFICIARIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS.

 

  
 

 
 

    

  

 

   
  

/ LOTEN° I
rE erick or ; VALOR
ITEM DESCRICAO OTD | UNID UNIT(RS)

Ld zi ina prof. 2 tempos 51,7ec UND Loo RS1.100,00
L2 | Rogad 120 3 facas 300mm [UND | 100 RS1.100,00

VALOR

VENCEDOR:SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA PoE | 8220.00.00
LOTE

LOTEN"I
_ sen - a VALOR

ITEM | DESCRICAO QTD | UNID UNIT (RS)

21 rio de Nylon de corte para rogadeira 3 ROLO loo RS70.24

3 | Fio de Nylon de corte quadrado 3mm Roy | 100 BS716
| para rogadeira gasolina, |

. VALOR
VENCEDOR: M DA G DE C BRITO PESSOA COMERCIO TOTAL

4,.800,00ESERVICOS Do Ril
LOTE

- LOTEN°Il

rE erp k oe ; VALOR
ITEM | DESCRICAO OTD | UNID UNIT (RS)

3.1 Kit protegio (01 - avental de protegio UND Loo RS108.90
fabricado em courvin com presilha
lateral ¢ nos ombros com regulagem;
Ol -  protetor auricular tipo

concha/abafador de ruide;

Ol - cinto de sustentagéo duplo com

costura reforgada, ombreira conforto,
trava de seguran¢ana fret
universal, serve
rogadcira
Ol - proteg
suporte tipo em,
tela grande, protege toda_a__ face     
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ESTADO DOPIAUL
as PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA Ss
a CENTRALDE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARNAIBA i ESTADODO PIAUI
PAR| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

amCENTRALDE LICITAGOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

oferecendo maior seguranga na hora de
manusear a rogadeira, tela em ago de

facil limpeza e¢ que nfo embaga ou OBSERVACOESGERAISITEM:
arranha;

Ol - perneira confeccionada em bidin 1. 0 objeto devera ser fornecido pela eventual contratada na forma estabelecida no Edital da licitagao ¢

(material similar ao couro) facil limpeza Termode Referéncia, observadas as quantidades e locais determinados na Ordem de Compras e¢/ou Requisigdées,

. alta eSie Cae 3 eevee 7 semprejuizo da preservacdo das vantagens ¢ qualidade do objeto.
Oe ee ee ee z. Os Itens em registro destinam-se a contratos relativos ao exercicio do ano de 2020/2021. A Ata de
protegdo contra objetos cortantes ¢ de 7 : 7 é a
facil colocago com abertura em velcro: Registro tem validade de 12 (doze) meses, contados da publicagdo deste extrato.

Ol - luva de algodio com palma E obrigagéo do contratante indicar no pedido de liberagio a dotagéo orgamentaria que suportara a

pigmentada em borracha com alta despesa.

aderéncia). 4. O pedido de liberagio deve ser dingido a Central de Licitagoes ¢ Contratos Administrativos que o

VALOR distribuira ao Gerenciador do SRP, com devida anuéncia da Secretaria de Gestio. As copias dos documentos

VENCEDOR: § GOMES ARAUJO EIRELI - ME TOTAL psra.g90,00 (liberagdo, cépia do Extrato Parcial ¢ a copia da Ata de Registro), devem fazer parte integrante do Processo
. - 0 , Administrativo, a fimde instrui-lo adequadamente.

LOTE 5. A Ata de Registro de Pregos, em todo seu teor, fica recepcionada poreste extrato de publicagdo como

nele transerita, inclusive para efeito de renegoc

INFORMACOES PARA EFEITOS CONTRATUAIS:

LICITANTE | SILMAQUINAS E EQUIPAME + LT

CNPJ | 24.035.925/0001-36 INSC. ESTADUAL 062.569.484-0045

ENDERECO AVENIDA PORTUGAL, N°4747 - BAIRRO ITAPOA | ‘CEP l 31.710-400

CIDADE BELO HORIZONTE-MG E-MAIL | CONTABIL@SILMAQUINAS.COM.BR

CONTATO SILVIO MORREIRA SANTOS

‘CPF | 110.474.296-91 SSP/MG FONE 31) 3615-2090/ (31) 3615-2091

LICITANTE M DA GDE C BRITO PESSOA COMERCIOE SERVICOS

CNPJ 05.042,636/0001-10 INSC. ESTADUAL | 19,651,081-3

ENDERECO RUA SANTA LUZIA, N°782 - BAIRRO CENTRO | CEP | 64.00 1-400
CIDADE TERESINA-PI E-MAIL| NETO@HOTMAIL.COM

CONTATO MARIA DA GLORIA DE CASTRO BRITO PESSOA

CPF 726.750.396-91 SSP/MA | FONE | (86) 98889-6941

LICITANTE S GOMES ARAUJO EIRELI - ME
CNPJ 24.754, 748/0001-48 | INSC. ESTADUAL | 19.577.595-3

RUA RADIALISTA RAIMUNDO REIS, N° 08A -
ENDERECO . ~E. 64211-1350o BAIRRO DIRCEU ARCOVERDE | cee
CIDADE PARNAIBA-PI [E-MAIL | RODRIGOCUNHASP@TERRA,COM,BR

CONTATO RODRIGO CANTO CUNHA

CPF 286.973.988-51 SSP/SP | FONE | (86) 99507-7370

aka
(ede

ce) ESTADODOPIAUI (a ‘ey ESTADODOPIAUI Eso
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA PARNAIBA ls | PREFEITURA MUNICIPALDE PARNAIBA PARNAinA

ATA EXTRATO PARCLALN° 43/2020- PMP TTAMPA DESCARTAVEL
VINCULADO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0018305/2020 PMP PRODUTOS ALINONTCIGSEYAIMPECA|PARA coro

REF. PREGAO ELETRONICON°, 032/2020 — PMP ul DA so "| DESCARTAVEL DE 200 R$ 4,00
LTDA ML, PACOTE COM NO
CNET: 17.897.450/0001-21 MiNIMO100 UNID. PACOTES _1.440

OBJETO; REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL TAMPA DESCARTAVEL - - -
DESCARTAVEL DE USO COMUMPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DIPALIMP- —DISTRIBUIDORA DE nana CORO

i PRODUTOS ALIMENTICIOS E LIMPEZA * i
MUNICIPAL DE PARNAIBA-PL. 2 \irpa _ oe" DESCARTAVEL DE 300 RS 4,77

‘ . (CNPI: 17.897,450/0001-21 ML, ane a mm 7 Tre
Pregoeiro(a): Priscylla Vaz | MINIMO 100 UNID. PACOTES L440
Adjudicagao: 29 2020 DIPALIMP- DISTRIBUIDORA DE ;

, al: acto: 79/10! PRODUTOS ALIMENTICIOS E LIMPEZA|SACO PLASTICO DE 3 :Ato de Controle Final: Homologagao: 29/10/2020
eee 3 LDA KG, EMBALAGEM COM RS O08

© CCNPI: 17,.897,.450/0001-21 NO MINIMO100 UNID. UNIDADES 6.000)

BENEFICIARIA DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

em | EMPRESA VENCEDORA DESCRICAO UNIDADE QUAN VALOR(RS) a ;
— - T UNID 1. © objeto devera ser fornecido pela eventual contratada na forma estabelecida no Edital da licitagado e

DIPALIMP- DISTRIBUIDORA DE QUENTINHA TERMICA Termo de Referéncia, observadas as quantidades ¢ locais determinados na Ordem de Compras c/ou
1 PRORUTOS ALIMENTICIOS E LIMPEZA DE ALUMINIO N° 08, RS 27.37 Requisi¢des, sem prejuizo da preservacdo das vantagens e¢ qualidade do objeto.

. aA . : 5 CALXA COM100 UNID. ; - 2. Os Itens em registro destinam-se a contratos relatives ao exercicio do ano de 2020/2021. A Ata de

oe 17eI ; - CAIXAS. 0 Registro temvalidade de 12 (doze) meses, contados da publicagiio deste extrato.

, proitros ALIMENTICIOS EFIMPEDR QUENTINHA TERMICA es 0.86 os rortearto do contratante indicar no pedido de liberagdo a dotagdo orgamentéria que suportard a

“| LTDA DEISOPOR N°8 — Spee . - a . oe a
CNPJ: 17.897.450/0001-21 UNIDADES 40.000 4. O pedido de liberagdo deve ser dirigido a Central de Licitagdes e Contratos Administrativos que o

COLHER distribuira ao Gerenciador do SRP, com devida anuéncia da Secretaria de Gestéo. As copias dos

PINDORAMA COMERCIO E| DESCARTAVEL PARA documentos (liberagdo, copia do Extrato Parcial ¢ a copia da Ata de Registro), devem fazer parte

3. DISTRIBUICAO LTDA REFEICAQ, PACOTE RS 2.75 integrante do Processo Administrativo, a fim de instrui-lo adequadamente.

CNPI: 04.974,814/0001-88 cOM © MINIMO 50 5. A Ata de Registro de Pregos, em todo seu teor, fica recepcionada por este extrato de publicagado como
UNID. PACOTES 850 nele transcrita, inclusive para efeito de renegociagdo,

PINDORAMA COMERCIO p|GARFO DESCARTAVEL ; . ee a
4 DISTRIBUICAO LTDA FAR + -REREICAQ, RS 2.75 6._INFORMACOES PARA EFEITOS CONTRATUAIS

(CNPI: 04.974.814/0001-88 EACOTE COM 7
— . MINIMO 30 UNID, PACOTES 850

TAC. asc AVE LICITANTE DIPALIMP - DIST DE PRODUTOS DE HIGIENTE LIMPE E ME
PINDORAMA COMERCIO E ree eeviento. INSCRICAO

§ DISTRIBUICAO LTDA PACOTE com Oo R$ 2,75 CNPI CNPJ: 17,897.450/0001-21 tees 19.$14,335-3
CNPJ: 04.974,814/0001-88 va 7 iene - - ESTADUAL

MINIMO 50 UNID. PACOTES 850 V NCISC 7 931 ENDERECO AV. SAQ FRANCISCO, N®* 2271 CEP 64.076.178
DIPALIMP- DISTRIBUIDORA DE . . Ss BAIRRO COMPRIDA ume

6 ae ALIMENTICIOS E LIMPEZA hel phe : eae RS 2.74 CIDADE TERESINA-PI [E-MAIL | DIPALIMPDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

CNPI: 17.897,450/0001-21 MiNIMO 100 UNID. PACOTES 4.000 CONTATO JOSE ARIMATEIA CARVALHOJUNIOR

DIPALIMP-——DISTRIBUIDORA DE . CPF 900,530,363-87 | FONE | (86) 33045301
7 PRODUTOS ALIMENTICIOS E LIMPEZA|)COPOQ DESCARTAVEL R$ 3.23

, TDA 200 ML, PACOTE COM 0 ~

(CNPI: 17.897.450/0001-21 MINIMO 100 UNID. PACOTES 3.000 LICITANTE PINDORAMA COMERCIOE DISTRIBUICAO LTDA.
DIPALIMP- DISTRIBUIDORA DE INSCRICAO

8 PRODUTOS ALIMENTICIOS E LIMPEZA|COPO DESCARTAVEL RS451 CNPJ 04.974.814/0001-88 rae 19.449,822-0
LTDA 300 ML, PACOTE COM O . RIN = =

| CNPJ: 17.897.450/0001-21 MINIMO 100 UNID. PAcoTES 3.000 ENDERECO |" CARAMURUN 615, BAIRRO CEP 64.215-400
DIPALIMP-DISTRIBUIDORA_DE| 445 pagtico DE {EINDORAMA : — -

9 PRODUTOS ALIMENTICIOS E LIMPEZA Ree EMBAT eae OM RS 2.15 CIDADE PARNAIBA-PI [E-MAIL | SUPERPOPULARPI@HOTMAIL.COM

LTDA NOMINIMO1 00 UNID EMBALAGE “ CONTATO AFONSO DOS SANTOS NERES
(CNPI: 17.897.450/0001-21 . "iN 65 CPF 5 33 FONE ser

7 7 SCARTAVE 273,981 ,533-68 (86) 994282249

DIPALIMP-—DISTRIBUIDORA —_E| ) AMPA DESCARTANEL
to tpn TOS ALIMENTICIOS E LIMPE#: DESCARTAVEL DE 150 RS 3,83

RIED ML, PACOTE COM NO17 0001-2 :
CNPA: 17.897.-450/0001-21 MINIMO 100 UNID. pacotes _1.200
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Processo Seletivo Simplificado n° 01/2020 - SEDESC Realizacao

=sitamaaTin. Edital n° 05 — Resultado dos Recursos Contra Isencao Indeferida
A 1)RNAIBA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA,Estado do Piaui, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
(SEDESC), sob a supervisao da Comissao Organizadora e Fiscalizadorainstituida através da Portaria n° 2791/2020, TORNA PUBLICOo resultado dos recursos
contra o pedido de isengao de taxa INDEFERIDO conforme segue:

1. Resultados dos Recursos:

Numero do Protocolo: 20201022.024.280625.128.0000003100-510

Recurso:

Resposta:
INDEFERIDO, sem analise de mérito por auséncia de recurso.

Numero do Protocolo: 20201028.024.281311.128.0000003101-66
Recurso: Nao estou conseqguindo a insercao da taxa

Resposta:
INDEFERIDO. A data limite para solicitagao de isengao de taxa conforme previsto no edital de abertura era até 26.10.2020, dessa forma, apds os prazos
estabelecidos no referido edital, nao ha possibilidade de solicitar isengao de taxa, fincando assim, indeferido o pedido pois a inscrigao do requerente ocorreu em
28.10.2020.

Numero do Protocolo: 20201020.024.280299.128.0000003102-89
Recurso: Meu nomeestava incompleto no cadastro desse site, mas foi resolvido. Mandando o comprovante que consta meu cadastro no cadunico

Resposta:
DEFERIDO. Conforme busca da veracidade das informagdes junto ao orgao responsavel, constatou-se que prospera a alegacao do candidato estando com
cadastro ativo junto a base de dados do Ministério da Cidadania,ficando deferido 0 pedido estando isento de pagamento de taxa.

Numero do Protocolo: 20201020.024.280271.128.0000003103-410
Recurso: Eu, Claudiana dos Santos Costa, estou desempregada ha um ano. Dependo da renda da minha mae de um salario minimo. De acordo com lei n°136
56/18, pessoas que estao desempregadas e a renda total de todos que moram no ambito familiar nao ultrapasse 3000, teriam o direito de isencao de taxa de

concurso. No caso da minhafamilia, a renda total nao chega nem dois salarios minimos, sendo a rendapercapita da familia de 348,00. Portanto, tenho direito
de obter a isengao de taxa do concurso de Parnaiba. Recentementefoi feita a renovagao do Cadastro Unico. Mas ja recebi 0 documento de comprovagao que
estou no Cadastro Unico. Estou enviando 0 comprovante que estou inserida no Cadunico.
Resposta:
INDEFERIDO. Conforme documento juntado no recurso a candidata realizou a solicitagdo de cadastro no dia 23/10/2020 e nao consta na base de dados do

Ministério da Cidadania, que requer no minimo 45 dias para a atualizagao do cadastro, como definido no edital de abertura:

"3,29. E necessario um prazo minimo de 45 dias, a partir da data em quefoi incluido para que o n° do NIS seja identificado na base do CadUnico do MDS, nao
sendo aceito protocolos de pedido de inscrigao no CadUnico."

Pagina I de?

REALIZACAO: EPL CONCURSOS
www.eplconcursas.com.br

 

 

 

   Processo Seletivo Simplificado n° 01/2020 - SEDESC Realizacao
Edital n° 05 — Resultado dos Recursos Contra Isencao Indeferida

 

Numero do Protocolo: 20201024.024.280961.128.0000003104-49
Recurso: Eu, Anténia Maria Costa dos Santos, estou desempregada ha um ano e meio. Sou dependente da renda dos meus pais de dois salarios minimos.
Segundo a lei de n°136 56/18, individuos que estao desempregados e a rendatotal de todos que habitam na casa nao ultrapasse 3000, 00, teriam o direito de
isencgao de taxa em concurso publico. No caso da minha familia, a renda total da menos de trés salarios minimos, sendo a renda per capita familiar de 696,00.

Além disso, meus pais tem empréstimo no nomedeles, o que interfere também na renda percapita familiar. Logo, tenho o direito de obter a isengao de taxa no

concurso de Parnaiba. Realizei recentemente o cadastro no Caduinico. No entanto, ja recebi o documento de comprovacao que estou inserida no Cadastro Unico, o

que me asseguradeterdireito a obter iseng¢ao de taxa em concurso publico. Estou enviando um documento comprobatorio de insergao no Cadunico.

Resposta:
INDEFERIDO. Conforme documento juntado no recurso a candidata realizou a solicitagao de cadastro no dia 22/10/2020 e nao consta na base de dados do

Ministério da Cidadania, que requer no minimo 45 dias para a atualizacao do cadastro, como definido no edital de abertura:

"3.29. E necessario um prazo minimo de 45dias, a partir da data em que foi incluido para que o n° do NIS seja identificado na base do CadUnico do MDS, nao
sendo aceito protocolos de pedido de inscrigao no CadUnico."

Numero do Protocolo: 20201022.024.280795.128.0000003105-55
Recurso:

Resposta:
INDEFERIDO, sem andalise de mérito por auséncia de recurso.

Numero do Protocolo: 20201022.024.280795.128.0000003106-54

Recurso:
Resposta:
INDEFERIDO, sem andalise de mérito por auséncia de recurso.

Numero doProtocolo: 20201026.024.281146.128.0000003107-46
Recurso:
Resposta:
INDEFERIDO, sem analise de meérito por auséncia de recurso.

Numero do Protocolo: 20201026.024.281146.128.0000003108-45
Recurso: Meu pedido de isencao foi indeferida com justificativa que o NIS nao pertence a minha pessoa, contudo verifiquei o numero do NIS e sim o numero é

do meu CADunico, sobretudo verifiquei um erro de digitagao no meu nome que esta VANESSA DA SILVA SANTOA, sendo que é VANESSA DA SILVA SANTOS,
mas que ao meu ver nao é nao € motivo de indeferimento do meu pedido de Isencao da taxa de inscri¢ao, logo nota-se facilmente que houve apenas um erro de
digitagao € nao que o numero do NIS pertence a outra pessoa. Também esta sendo anexado o comprovante do numero do meu NIS com meu nome é€ o numero
dos meus dados, que conferem perfeitamente com os mesmos preenchidos no ato da pré inscri¢ao.

Resposta:
Pagina 2de7

REALIZACAO: EPL CONCURSOS

www.eplcancursos.com.br
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Processo Seletivo Simplificado n° 01/2020 - SEDESC Realizaco

-sitamaaTing Edital n° 05 — Resultado dos Recursos Contra Isencao Indeferida
A Ay)
RNAIBA

DEFERIDO.Preliminarmente cabe ressaltar que o deferimento ocorre com o cruzamento informatizado de dados, ocorrendo a digitagao incompleta ou errada do
nome, o sistema indefere. Com base no recurso apresentado e a comprovacao através do comprovante de cadastramento no cadastro Unico o Governo Federal,
fica reconhecido o direto da candidata,ficando deferido o pedido estando isento de pagamentodetaxa. Fica ainda determinadoa retificagao do nome.

Numero doProtocolo: 20201026.024.281146.128.0000003109-44
Recurso: Meupedido de isencao foi indeferida com justificativa que o NIS nao pertence a minha pessoa, contudo verifiquei o numero do NIS e sim o numero é
do meu CADunico, sobretudo verifiquei um erro de digitagao no meu nome que esta VANESSA DA SILVA SANTOA, sendo que é VANESSA DA SILVA SANTOS,
mas que ao meu ver nao é nao é motivo de indeferimento do meu pedido de Isencao da taxa de inscrigao, logo nota-se facilmente que houve apenas um erro de

digitagao e nao que o numero do NIS pertence a outra pessoa. Também esta sendo anexado o comprovante do numero do meu NIS com meu nome e o numero
dos meus dados, que conferem perfeitamente com os mesmos preenchidos no ato da pré inscricao.
Resposta:
DEFERIDO.Preliminarmente cabe ressaltar que o deferimento ocorre com o cruzamento informatizado de dados, ocorrendo a digitagao incompleta ou errada do

nome, o sistema indefere. Com base no recurso apresentado e a comprovagao através do comprovante de cadastramento no cadastro Unico o Governo Federal,
fica reconhecido o direto da candidata,ficando deferido o pedido estando isento de pagamento de taxa. Fica ainda determinadoa retificagao do nome.

Numero doProtocolo: 20201021.024.280424.128.00000031 10-410
Recurso:Faco parte da familia hipossuficiente,os dados do Cadunico constam como parte da familia,a titular do cartao é minha mae.
Resposta:
DEFERIDO. Conforme busca da veracidade das informacdes junto ao érgao responsavel, constatou-se que o candidato possui cadastro ativo, sendo assim possui

direito ao beneficio de isencao de taxa.

Numero do Protocolo: 20201026.024.281149.128.0000003111-56
Recurso: Meu pedido de isengao foi indeferida com justificativa que o NIS nao pertence a minha pessoa, contudo verifiquei o numero do NIS e sim o numero é

do meu CADunico, sobretudo verifiquei um erro de digitagéo no meu nome que esta VANESSA DA SILVA SANTOA,sendo que é VANESSA DASILVA SANTOS,
mas que ao meu ver nao € nao é motivo de indeferimento do meu pedido de Isengao da taxa de inscrigao, logo nota-se facilmente que houve apenas um erro de
digitagao e nao que o numero do NIS pertence a outra pessoa. Também esta sendo anexado o comprovante do numero do meu NIS com meu nome e o numero
dos meus dados, que conferem perfeitamente com os mesmospreenchidos noato da préinscricao.
Resposta:

DEFERIDO.Preliminarmente cabe ressaltar que o deferimento ocorre com o cruzamento informatizado de dados, ocorrendo a digitagao incompleta ou errada do
nome, o sistema indefere. Com base no recurso apresentado e a comprovagao através do comprovante de cadastramento no cadastro Unico o Governo Federal,
fica reconhecido o direto da candidata, ficando deferido o pedido estando isento de pagamentodetaxa. Fica ainda determinadoa retificagao do nome.

Numero doProtocolo: 20201026.024.281148.128.00000031 12-86
Recurso: Meupedido de isencao foi indeferida com justificativa que o NIS nao pertence a minha pessoa, contudo verifiquei o numero do NIS e sim o numero é
do meu CADunico, sobretudo verifiquei um erro de digitagao no meu nome que esta VANESSA DA SILVA SANTOA, sendo que é VANESSA DA SILVA SANTOS,

mas que ao meu ver nado é nao é motivo de indeferimento do meu pedido de Isengao da taxa de inscri¢ao, logo nota-se facilmente que houve apenas um erro de
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digitagao e nado que o numero do NIS pertence a outra pessoa. Também esta sendo anexado o comprovante do numero do meu NIS com meu nome e o numero
dos meus dados, que conferem perfeitamente com os mesmospreenchidos no ato da pre inscrigao.
Resposta:
DEFERIDO.Preliminarmente cabe ressaltar que o deferimento ocorre com o cruzamento informatizado de dados, ocorrendo a digitagao incompleta ou errada do
nome, o sistema indefere. Com base no recurso apresentado e a comprovacao através do comprovante de cadastramento no cadastro Unico o Governo Federal,
fica reconhecido o direto da candidata,ficando deferido o pedido estando isento de pagamento de taxa.Fica ainda determinadoa retificagao do nome.

Numero do Protocolo: 20201021 .024.280586.128.00000031 13-92
Recurso: JA FIZ AUTUALIZACAO DO MEU CADASTRO UNICO MAIS AINDA NAO SAIU RESULTADO ..ESTOU DESEMPREGADA.NAO TENHO CONDICOES
FINANCEIRAS DE PAGAR INSCRICAO..
Resposta: .
INDEFERIDO. Conforme consta no item 3.21 somente havera isengao de taxa de inscrigao para candidato inscrito no Cadastro Unico para Programas Sociais

do Governo Federal — CadUnico, sendo assim fica indeferido o pedido.

Numero do Protocolo: 20201022.024.280795.128.00000031 14-53
Recurso: Porem sou de Baixa Renda e nao tenho como Conseguir o Valor. Para a Inscrigao do Concurso
Resposta:
DEFERIDO. Conforme busca da veracidade das informagoes junto ao orgao responsavel, constatou-se que a informacao do candidato é veridica estando com
cadastro ativo junto a base de dados do Ministério da Cidadania, sendo assim possui direito ao beneficio de isencao de taxa.

Numero do Protocolo: 20201026.024.281127.128.00000031 15-38
Recurso: Boa tarde, venho aquijustificar o meu pedido de isengao, estou desempregado, faco parte do grupo de pessoas que necessitam desse beneficio, atesto
que sou hipossuficiente, fago parte do cadiunico, possuo Nis valido, constando na folha resumo o numero do Nis valido, nao estou em analise, e venho mais uma
vez por meio deste solicitar a isencao.
Resposta:

INDEFERIDO, Conforme documento juntado no recurso a candidata realizou a solicitagao de cadastro no dia 23/10/2020 e nao consta na base de dados do
Ministério da Cidadania, que requer no minimo 45 dias para a atualizagao do cadastro, como definido no edital de abertura:

"3.29. E necessario um prazo minimo de 45dias,a partir da data em quefoi incluido para que o n° do NIS seja identificado na base do CadUnico do MDS, nao
sendo aceito protocolos de pedido de inscrigao no CadUnico."

Numero do Protocolo: 20201026.024.281127.128.00000031 16-37
Recurso:
Resposta:
INDEFERIDO. Conforme documento juntado no recurso a candidata realizou a solicitagao de cadastro no dia 23/10/2020 e nao consta na base de dados do
Ministério da Cidadania, que requer no minimo 45 dias para a atualizagao do cadastro, comodefinido no edital de abertura:
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"3.29. E necessario um prazo minimo de 45 dias, a partir da data em quefoiincluido para que o n° do NIS seja identificado na base do CadUnico do MDS,nao

sendo aceito protocolos de pedido de inscrigao no CadUnico."

Numero do Protocolo: 20201022.024.280717.128.0000003117-74
Recurso: O Nis informado de numero 16205246113, é de minha pessoa, Francisca Rafaela Teixeira Barboza, com confirmagao segue anexo o extrato da caixa
econémica oficial onde comprova que o NIS em questao me pertence. Entao sendo o meu o NIS ele esta contendo no banco de dados do CadUnico e me
encontro no perfil exigido por lei para gozar do beneficio da isengao da taxa de renda.
Resposta:

DEFERIDO. Preliminarmente cabe ressaltar que o deferimento ocorre com o cruzamento informatizado de dados, ocorrendo a digitagao incompleta ou errada do
nome, 0 sistema indefere. Com base no recurso apresentado e a comprovacao através do comprovante de cadastramento no cadastro unico o Governo Federal,
fica reconhecido o direto da candidata, ficando deferido o pedido estando isento de pagamento de taxa.

Numero do Protocolo: 20201024.024.280968.128.0000003118-35
Recurso: casei dia 15 de outubro e coloquei o nome de casada no nomedo canditado. meu nomedesolteira é Louanne Moura da Silva . E por isso no NIS nao
apareceu "Morales" entao,por favor, defiram
Resposta:
DEFERIDO. Conforme busca da veracidade das informacées junto ao orgao responsavel, constatou-se que a informacao da candidata é veridica estando com

cadastro ativo junto a base de dados do Ministério da Cidadania, sendo assim possuidireito ao beneficio de isencgao de taxa.

Numero do Protocolo: 20201021 .024.280514.128.0000003119-27

Recurso:

Resposta:

INDEFERIDO,sem analise de mérito por auséncia de recurso.

Numero do Protocolo: 20201028.024.281311.128.0000003120-23
Recurso:Nao tenho dinheiro
Resposta:
INDEFERIDO. A data limite para solicitagao de isengao de taxa conforme previsto no edital de abertura era até 26.10.2020, dessa forma, apds os prazos

estabelecidos no referido edital, nado ha possibilidade de solicitar isengao de taxa, fincando assim, indeferido o pedido pois a inscrigao do requerente ocorreu em
28.10.2020.

Numero do Protocolo: 20201030.024.281487.128.0000003121-46
Recurso: Tenho 18 anos, esse sera minha primeira tentativa de um concurso publico, estou na faculdade, no entanto almejo iniciar minha vida profissional, como

nao tenho condigéesfinanceiras, gostaria de pedir isencao.
Resposta:
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INDEFERIDO. A data limite para solicitagao de isencao de taxa conforme previsto no edital de abertura era até 26.10.2020, dessa forma, apds os prazos
estabelecidos no referido edital, nao ha possibilidade de solicitar iseng¢ao de taxa, ficando assim, indeferido o pedido pois a inscrigao do requerente ocorreu em
30.10.2020.

Numero doProtocolo: 20201023.024.280831.128.0000003122-69
Recurso: Entro com recurso pois o numero do NIS estava incorreto, sendo o correto: 16164402639.

Resposta:
INDEFERIDO. Conforme busca da veracidade das informac6ées junto ao orgao responsavel, constatou-se que o candidato foi excluido do programa em 27/07/2009,

sendo assim, nao possuidireito ao beneficio de isencao.

Numero doProtocolo: 20201026.024.281088.128.0000003123-37
Recurso: Boatarde, o resultado foi indeferido pois foi dito que foi encontrado "NIS excluido", ocorre que neste més de Outubro de 2020 a minha maefez a minha
inclusao no cadastro familiar ocorrendo assim a atualizagao no cadastro e inclusao de meu NIS. Vou enviar em anexo 0 comprovante da minha inclusao e de meu
NIS no cadastro Unico de minha mae. Peco por favor que verifiquem o anexo.atsc, Maria de Jesus

Resposta:

INDEFERIDO. Conforme documento juntado no recurso a candidata realizou a solicitacao de cadastro no dia 23/10/2020 e nao consta na base de dados do

Ministério da Cidadania, que requer no minimo 45 dias para a atualizagao do cadastro, como definido no edital de abertura:

"3.29. E necessario um prazo minimo de 45 dias, a partir da data em que foi incluido para que o n° do NIS seja identificado na base do CadUnico do MDS, nao
sendo aceito protocolos de pedido de inscrigao no CadUnico."

Numero do Protocolo: 20201026.024.281088.128.0000003124-36
Recurso: Boatarde, o resultado foi indeferido pois foi dito que foi encontrado "NIS excluido", ocorre que neste més de Outubro de 2020 a minha mae fez a minha
inclusao no cadastro familiar ocorrendo assim a atualizagao no cadastro e inclusao de meu NIS. Vou enviar em anexo 0 comprovante da minha inclusao e de meu
NIS no cadastro Unico de minha mae. Peco porfavor que verifiquem o anexo.atsc, Maria de Jesus

Resposta:
INDEFERIDO. Conforme documento juntado no recurso a candidata realizou a solicitagao de cadastro no dia 23/10/2020 e nao consta na base de dados do

Ministério da Cidadania, que requer no minimo 45 dias para a atualizagao do cadastro, comodefinido no edital de abertura:

"3.29. E necessario um prazo minimo de 45 dias, a partir da data em quefoi incluido para que o n° do NIS seja identificado na base do CadUnico do MDS,nao
sendo aceito protocolos de pedido de inscrigao no CadUnico."
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2. Resultado de Deferimento de isencao de taxa concedidopor forca de recursos:

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Inscricao Candidato Cargo Isento

000612 JELLAN SOUZA DE ARAUJO CORIENTADOR SOCIAL SIM

000534 |FRANCISCA RAFAELA TEIXEIRA BARBOZA ;CUIDADOR(A) DE CRIANCA ADOLESCENTE E ADULTO — NOTURNO SIM

000241  POSUELI BRITO DE ARAUJO CORIENTADOR SOCIAL SIM

000785  /LOUANNE MOURA DA SILVA MORALES CORTENTADOR SOCIAL SIM

000116 |LUIZ AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA (CUIDADOR(A) DE CRIANCA ADOLESCENTE E ADULTO — DIURNO SIM

000965 [VANESSA DA SILVA SANTOS (CUIDADOR(A) DE CRIANCA ADOLESCENTE E ADULTO DIURNO SIM

000966 [VANESSA DA SILVA SANTOS (CUIDADOR(A) DE CRIANCA ADOLESCENTE E ADULTO — NOTURNO SIM

000963 [VANESSA DA SILVA SANTOS PSICOLOGO(A) SIM  
 

3. Permanecem inalteradas as demais informacoes estabelecidas no edital ° 04.

Parnaiba , Estado do Piaui, em 03 de novembro de 2020.

Comissao Organizadora e Fiscalizadora:

José Maria Alves da Cunha Saull da Silva Mourao Joao Leonel Soares Marinho

Presidente Membro Membro
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA, Estado do Piaui, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA (SEDESC), sob a supervisdo da Comissao Organizadora e
Fiscalizadora instituida através da Portaria n° 2791/2020, com fulcro na LE| COMPLEMENTAR N° 46 DE 04 DE

MAIO DE 2020. TORNA PUBLICO:

1.Ficam reabertas as inscrighes a partir das 11h00min horas, do dia 06 de novembro de 2020 até as
15h00min horas do dia 09 de novembro de 2020.

2,0 prazo maximo para reimprimir o boleto bancario e pagar a taxa de inscrigao em qualquer agéncia bancaria
do territério nacional, ou pela Internet via “bankline” dentro do limite de compensagao bancaria sera até o 10

de novembro de 2020.

3. Permanecem inalterados os demais itens do Edital de Abertura n° 01,

Pamaiba , Estado do Piaui, em 06 de novembro de 2020.

Comissao Organizadora e Fiscalizadora:

José Maria Alves da Cunha
Presidente

Saull da Silva Mourao
Membro

Joao Leonel Soares Marinho
Membro
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ESTADO DO PIAU.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

Prefeito Municipal: FRANCISCO DE ASSIS DE MORAES SOUZA

Vice-Prefeito: MARCOS SAMARONNE FERREIRA DE OLIVEIRA

 

 

DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE PARNAIBA - DOM
Orgéo destinado a divulgacdo dos atos dos Poderes Executivo e Legislativo deste municipio e de

outros assuntos de interesse ptblico.  Criado pela Lei Municipal n° 1440, de 04 de marco de 1994.
 

Responsdveis: Arlindo Ferreira Gomes Neto (Secretdrio de Governo)

Fabio Silva de Sousa / Rosélia Souza Oliveira (SEGOV) 
 

Adalgisa Carvalho de Moraes Souza Valdir Aragéo Oliveira

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania Secretdrio Imediato do Prefeito

Secretaria Interina do Trabalho e Defesa do Consumidor

Anisio Almeida Neves Neto

Arlindo Ferreira Gomes Neto Superintente de Planejamento (interino)

Secretério de Governo

Edrivandro Gomes Barros

Israel José Nunes Correia Secretdrio de Projetos Especiais e Desenvolvimento Econémico

Secretario Municipal da Chefia de Gabinete Superintendente de Turismo (interino)

Gil Borges dos Santos Albert Nunes de Carvalho
Secretadrio Municipal de Fazenda Superintendente de Cultura

Rafael Alves de Sousa Maria das Gracas de Moraes Souza Nunes

Secretario Municipal de Educagdo (interino) Secretéria de Infraestrutura, Habitacgéo e Regularizacgéo Fundidria

Secretaria de Servigos Urbanos e Defesa Civil (interina)

Mauricio Pinheiro Machado Junior Presidente da Empresa Parnaibana de Servigos - EMPA (interina)

Secretério de Transporte, Transito e da Articulagdo com as Forcas de

Seguranga Emerson Raminho de Moura Barbosa

Secretario de Gestio

Ricardo Viana Mazulo

Procurador Geral do Municipio Francisco Eudes Fontenele Aragéo

Controlador Geral do Municipio

JoGo Rocha de Oliveira

Presidente do Instituto de Previdéncia Municipal de Parnaiba - Rafael Alves de Sousa

IPMP Secretério de Esportes e Lazer (interino)

Rejane Maria Mendes Moreira Marcus Vinicius do Carmo Ferreira

Secretaria Municipal de Saide Diretor Geral da Escola Parnaibana de Administragéo Piblica

Paulo Eudes Carneiro Lisandro Ayres Furtado

Secretério de Meio Ambiente e Recursos Hidricos Presidente da Agéncia de Regulagdo de Servigos Piblicos - ASERPA

Secretério do Setor Primdrio e Abastecimento (interino)

Zulmira do Espirito Santo Correia

José Bernardo Pereira da Silva Gestora da Central de Licitagdo e Contratos Administrativos - CLCA

Superintendente de Comunicacdo     



 

 

  
 

 

   


