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Laveas mdos com frequéncia, com
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Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e
boca com lenco ou como brago, e
nado comas mdos.

.F
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Nao compartilhe objetos de uso
pessoal, como talheres, toalhas,
pratos e copos.

Lo

os ambientes ventilados.

Se estiver doente, evite contatofisico

.......

EXTRATO DE PUBLICAGAO — CONTRATO ADMINISTRATIVO N® 606/2020

com outras pessoas e fique em casa

BASE LEGAL: Lei n° 10.520/2002; Lei n° 8.666/1993.

LICITAGAO: PREGAO PRESENCIAL SRP N°. 129/2019;
CONTRATANTE: (SECRETARIA DE SAUDE - FMS);
CONTRATADO (A): (MARIO LUCIO RODRIGUES DE SOUSA);
CNPJ: 22.720.525/0001-34;

VIGENCIA: 31/12/2020;

VALOR: R$ 43.257,50 (Quarenta e trés mil duzentos e cinquenta e sete reais
e cinquenta centavos);

DOTAGAO ORGAMENTARIA: Projeto/Atividade: 2025; Elemento de Despesa:
3.3.90.39.27; Fonte de Recurso: 001/300;

DATA DA ASSINATURA: 27/08/2020.

Evite aglomeracgées e mantenha

até melhorar.

DOTACAO ORCAMENTARIA: PROJETO/ATIVIDADE:
DESPESA:

VINCULAGAO: PROC. ADM N® 18920/2020;
OBJETO:
(CONTRATAGAO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
EM
MANIPULAGAO E FORNECIMENTO DE ALMOGO, TIPO "QUENTINHA",
PARA
ATENDER
AS
NECESSIDADES
DA
ALIMENTACAO
DOS
PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARNAIBA-PI.
PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2020)

Evite tocar olhos, nariz e boca com as
maos nao lavadas. Ao tocar, lave sempre
as maos com agua e sabdo.

agua e sabdo, ou higienize com
alcool em gel 70%.

214/115;

3.3.90.39.27;

2118; ELEMENTO DE

FONTE DE RECURSOS/CODIGO DE APLICACAO;

DATA DA ASSINATURA: 27/08/2020.

EXTRATO DE PUBLICAGAO — CONTRATO ADMINISTRATIVO N® 608/2020

VINCULAGAO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18921/2020-PMP/PI
OBJETO:
CONTRATAGCAO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
EM
MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE ALMOGO, TIPO "QUENTINHA TIPO
I “, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTACAO DOS
PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PARNAIBA-PI,
BASE LEGAL: Lei n° 10.520/2002; Lei n° 8.666/1993.

LICITACAO: PREGAO PRESENCIAL SRP N®. 129/2019;

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE;
CONTRATADO (A): MARIO LUCIO RODRIGUES DE SOUSA — ME;
CNPJ: 22.720.525/0001-34;
VIGENCIA: 31/12/2020;
VALOR: R$ 48.620,00 (Quarenta e Oito Mil, Seiscentos e Vinte Reais)

EXTRATO DE PUBLICAGAO —- CONTRATO ADMINISTRATIVO N® 607/2020
VINCULACAO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 18924/2020-PMP/PI
OBJETO;
CONTRATACAO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
EM
MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO, TIPO "QUENTINHA",
PARA
ATENDER
AS
NECESSIDADES
DA
ALIMENTACAO
DOS
PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PARNAIBA-

DOTACAO ORCAMENTARIA: PROJETO/ATIVIDADE: 2202; ELEMENTO DE
DESPESA:
3.3.90.39.27;
FONTE
DE
RECURSOS/CODIGO
DE
APLICAGAO:001/300
DATA DA ASSINATURA: 27/08/2020.

PI;
BASE LEGAL: Lei n° 10.520/2002; Lei n° 8.666/1993.

LICITACAO: PREGAO PRESENCIAL SRP N®. 129/2019;
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE;
CONTRATADO (A): MARIO LUCIO RODRIGUES DE SOUSA — ME;
CNPJ: 22.720.525/0001-34;

VIGENCIA: 31/12/2020;

VALOR: R$ 25.025,00 (vinte e cinco mil e vinte e cinco reais);

EXTRATO DE PUBLICAGAO — CONTRATO ADMINISTRATIVO N® 534/2020
VINCULAGAO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7584/2020-PMP/PI
OBJETO; AQUISIGAO DE MOBILIARIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS
ESCOLAS MUNICIPAIS QUE NAO POSSUEM OU QUE SE ENCONTRAM EM
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Habitacao e Regularizacao Fundiaria;

MAS CONDICOES, CONFORME PLANILHA EM ANEXO;
BASE LEGAL: Lei n° 10.520/2002; Lei n° 8.666/1993.

LICITAGAO: TOMADA DE PREGOS N® 12/2019, conforme as disposicées da

LICITACAO: PREGAO PRESENCIAL SRP N®. 044/2019;

Lei n° 8.666/93 e suas alteracdes posteriores;

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO;
CONTRATADO(A): R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO;

DATA DA ASSINATURA: 24/08/2020.

CNPJ: 05.577.401/0001-22;

VIGENCIA: 31/12/2020;

VALOR: R$ 24.382,00 (vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais);
DOTACAO ORCAMENTARIA: PROJETO/ATIVIDADE:
DESPESA:

4.4.90.52.24;

001/200;

2018; ELEMENTO DE

FONTE DE RECURSOS/CODIGO DE APLICACAO;

556/2018.

DATA DA ASSINATURA: 03/07/2020.

REFERENCIA:

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 03 AO CONTRATO N° 01/2020

celebrado entre o MUNICIPIO DE PARNAIBA (PI) e a empresa CNT

OBJETO: Prorrogacéo do prazo de vigéncia do contrato n° 01/2020 por mais
195 (cento e noventa e cinco) dias, posto que ainda nado foi concluida a
permanecem em

processo de

execucaéo,

conforme

solicitagao e justificativa constante no memorando n° 111/2020/SEIHRF e

DE

referente

ao

CONTRATADA: CAIO JANSER SILVA DE SOUSA;

Municipal de

Educacgaéo,

no

Municipio

de

Parnaiba-PI,

de

do (a) CONTRATADO (A) CAIO JANSER SILVA DE SOUSA FUNDAMENTO:
Art.

79,

II,

c/e

seu

§

2°,

II

da

Lei

n°

8.666/93

e

suas

alteracdes

posteriores;

DATA DA RESCISAO: 17/07/2020.

de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura,

RESCISAO

CONTRATUAL

AMIGAVEL

REF.

CONTRATO

N.°

739/2018.

REFERENCIA:

Amigdvel,

interesse da Secretaria Municipal de Educacdo, e mediante AQUIESCENCIA

CNPJ: 12.314.392/0001-42;

TERMO

Contratual

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PARNAIBA (PD;

Secretaria

CONTRATADA: CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI — EPP;

Parecer Juridico,

Resciséo

objeto a prestagao de servico de Professor (a), exercendo suas funcdes na

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PARNAIBA (PI) / SEINFRA;

servicos

de

OBJETO: A RESCISAO AMIGAVEL do CONTRATO N? 556/2018 tendo como

CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI — EPP;

os

Termo

Contrato n° 556/2018

REFERENCIA: Termo Aditivo n° 03 referente ao Contrato N° 01/2020

obra e

TERMO DE RESCISAO CONTRATUAL AMIGAVEL REF. CONTRATO N.°

TERMO

DE

RESCISAO

CONTRATUAL AMIGAVEL

REF.

CONTRATO

N.2

802/2018

Termo

de

Resciséo

Contratual

Amigdvel,

referente

ao

REFERENCIA:

Termo

de

Resciséo

Contratual

Amigdvel,

referente

ao

Contrato n° 739/2018

Contrato n° 802/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PARNAIBA (PD;

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PARNAIBA (PD;

CONTRATADA: JOSE MARIA DOS SANTOS ARAUJO FILHO;

CONTRATADA: ROSIMAR RODRIGUES;

OBJETO: A RESCISAO AMIGAVEL do CONTRATO N® 739/2018 tendo como

OBJETO: A RESCISAO AMIGAVEL do CONTRATO N2 802/2018 tendo como

objeto a prestacado de servico de Professor (a) , exercendo suas funcdes na

objeto a prestacao de servico de ASSISTENTE SOCIAL, conforme aprovacado

Secretaria Municipal de Educacéo

no Processo Seletivo Simplificado — Edital n° 01/2018, com resultado final

,

no Municipio de Parnaiba-PI,

de

interesse da Secretaria Municipal de Educacado, e mediante AQUIESCENCIA

devidamente

homologado,

de

do(a) CONTRATADO(A) JOSE MARIA DOS SANTOS ARAUJO FILHO: Art.

Desenvolvimento Social e Cidadania e mediante. AQUIESCENCIA do (a)

79, II, c/c seu § 2°, II da Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes posteriores;

CONTRATADO (A) ROSIMAR RODRIGUES;

DATA DA RESCISAO: 04/08/2020.

FUNDAMENTO: Art. 79, II, c/e seu § 2°, II da Lei n° 8.666/93 e suas

alteragdes posteriores;
DATA DA RESCISAO: 31/08/2020.

interesse

da

Secretaria

Municipal

de
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TRATOS

EDITAL DE

TERMO DE RESCISAO CONTRATUAL AMIGAVEL REF.

CITACAO

CONTRATO N.°

1190/2018.

REFERENCIA: Termo de Resciséo Contratual Amigavel, referente ao Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

SECRETARIA DA GESTAO
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICIPIO

n? 1190/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PARNAIBA (PD;

EDITAL DE CITACAO

CONTRATADA: GISELLY TUANNY DE SOUSA SANTOS,;

A Comissio Processante designada pela Portaria n.° 19/SEGES/2020,

OBJETO: A RESCISAO AMIGAVEL do CONTRATO N® 1190/2018 tendo como
objeto a prestacgao de servico de ASSISTENTE SOCIAL, conforme aprovacao
:

:

tes

:

.

no Processo Seletivo Simplificado — Edital n° 01/2018, com resultado final
devidamente

homologado,

de

interesse

da

Secretaria

Municipal

de

designada pelo Sr. Emerson Raminho de Moura Barbosa — Secretario de Gestio, CITA
o servidor RAIMUNDO NONATO COSTA DE ARAUJO, CPF: 838.203.023-87, RG:
1.661.958 SSP/PL, Matricula: 11987-1, Guarda Patrimonial,, conforme dispée o artigo

165 da lei 1366/92 (Estatuto dos Servidores Publicos do Municipio de Parnaiba-P1) para,

-

=

™

no prazo de 15 (QUINZE) DIAS,a contar da publicagao deste, apresentar DEFESA

ESCRITA, sob pena de revelia e confissio quanto 4 matéria de fato constante no
processo administrativo disciplinar n° 19024/2020, em que apura Abandono de Cargo,

Desenvolvimento

Social e

Cidadania e

mediante AQUIESCENCIA do

(a)

para o que lhe sera dadovista dos respectivos autos na sala da Corregedoria do Municipio
de Parnaiba, localizada na Rua Itatina, n° 1434, bairro Pindorama, nesta cidade de

CONTRATADO (A) GISELLY TUANNY DE SOUSA SANTOS;

FUNDAMENTO: Art. 79, II, c/e seu § 2°, II da Lei n° 8.666/93 e suas
alteracées posteriores;

Parnaiba

PI, nos dias uteis, das 07:30 as 13:30 horas.
Podera Vossa Senhoria, acompanhar o processo em todosos seus termos,

requerervistas, extragdo de copias, arrolar testemunhas, contestar os termos da referida
denincia para apresentar em defesa, podendo defender-se por si ou fazer-se acompanhar

>

de Advogado, devidamente constituido para este fim.

DATA DA RESCISAO: 31/08/2020.
Parnaiba-P1, 03 de setembro de 2020

GUSTAVO ROCHA DESOTSA

Presideifte*da Vomssstio Proedssante
~Gorfegedor,

/

i,

}

\

I

fl

.

gosh JOAQUIM DO CARMO SILVA
'

Secfetario da Comissdo Processante

Coregedona
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENACAODA RECEITA

SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENAGCAO DA RECEITA

EDITAL DE NOTIFICACAO DE DEBITO N? 39/2020

Pelo presente Edital, fica NOTIFICADO osujeito passivo NAUPARI-CONSTRUCOES E
INCORPORACOES LTDA., inscrito no Municipio sob n° 33,322, com CNPJ n° 18.216.430/0001-

00 domiciliado 4 Rua dos Bem-te-vis, n° 5567, Bairro Frei Higino, Parnaiba (PI), do débito
tributario proveniente do nao recolhimento da Taxa de Licenga para Localizagfo e para
Funcionamento (Alvar) nos exercicios de 2015 a 2019.

A Notificagiio de Débito n° 165/2019, transcrita por meio deste Edital, é parte
integrante do processo administrativo n° 30730/2019 que tramita na Secretaria da Fazenda
Municipal e seu lancamento tem como fundamento a Lei Complementar Municipal n° 2.210/2005.
A Notificagio mencionada nado homologa débitos nao identificados nem quita débitos de
competéncias anteriores ou que tenham sido objeto de fiscalizagdo derotina.
© sujeito passivo notificado deverd liquidar a importincia devida no prazo de 20
(vinte) dias a contar da data da publicagéo deste Edital de Notificagao de Débito. Caso os débitos ja
tenham sido quitados, devem ser apresentados, no mesmo prazo anteriormente indicado,
documentos que comprovem o recolhimentodos tributos.
A nfo regularizagao da pendéncia fiscal no prazo estabelecido nesta Notificagio
acarretara a inscric¢io do débito total atualizado na Divida Ativa do Municipio de Parnaiba.
Cabe observar que o sujeito passivo mencionado foi notificado administrativamente
no enderego cadastrado na Prefeitura de Parnaiba para regularizagéo da situagdo fiscal, com
expedi¢io de Aviso de Recebimento (AR), mas a correspondéncia foi devolvida pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos sem ter sido localizado o destinatario no enderego (Mudou-se),
conforme registro no Aviso de Recebimento, raz4o pela qual faz-se necessdria a publicagfio deste
Edital.

Epara que chegue ao conhecimento de todos os interessados e de futuro nao possam
alegar desconhecimento é passado o presente EDITAL, que sera afixado no prédio dessa Prefeitura
Municipal e publicado na forma do artigo 184 da Lei Complementar Municipal n° 2,210/2005,
Dado e passadonesta cidade de Parnaiba, Estado do Piaui, aos 03 dias do més de setembro do ano
de 2020,
.

Alaide Oliveira de Andrade
Auditora Fiscal da Fazenda Municipal
Matricula n° 1061-8

~ EDITALDE NOTIFICACAO DE DEBITO N° 40/2020

Pelo presente Edital, fica NOTIFICADO 0sujeito passivo L. VIEIRA GUIMARAES., inscrito no
Municipio sob n° 32.872, com CNPJ n° 11.402.389/0001-18, domiciliado 4 Av. Pinheiro Machado,
n° 1160, Bairro Pindorama, Parnaiba (PI), do débito tributério proveniente do nfo recolhimento da

Taxa de Licenga para Localizagao e para Funcionamento (Alvara) nos exercicios de 2015 a 2019.
A Notificagio de Deébito n° 90/2019, transerita por meio deste Edital, é parte
integrante do processo administrativo n° 23869/2019 que tramita na Secretaria da Fazenda
Municipal e seu lan¢amento tem como fundamento a Lei Complementar Municipal n° 2.210/2005.

A Notificagio mencionada nao homologa débitos nao identificados nem quita débitos de
competéncias anteriores ou que tenham sido objeto de fiscalizagao de rotina.

© sujeito passivo notificado deverd liquidar a importancia devida no prazo de 20
(vinte) dias a contar da data da publicagao deste Edital de Notificagao de Débjto. Caso os débitos ja
tenham sido quitados, devem ser apresentados, no mesmo prazo anteriormente indicado,
documentos que comprovem o recolhimentodos tributos.
A nao regularizagiio da pendéncia fiscal no prazo estabelecido nesta Notificagdo

acarretara a inscrig¢do dodébito total atualizado na Divida Ativa do Municipio de Parnaiba.

Cabe observar que o sujeito passivo mencionado foi notificado administrativamente

no enderego cadastrado na Prefeitura de Parnaiba para regularizagao da situagdo fiscal, com
expedic¢fo de Aviso de Recebimento (AR), mas a correspondéncia foi devolvida pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos sem ter sido localizado o destinatdrio no enderego (Enderego
Insuficiente), conforme registro no Aviso de Recebimento, razio pela qual faz-se necessdria a
publicagéo deste Edital.

E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e de futuro nio possam
alegar desconhecimento é passado o presente EDITAL,que sera afixado no prédio dessa Prefeitura
Municipal e publicado na forma do artigo 184 da Lei Complementar Municipal n° 2.210/2005,
Dado e passado nesta cidade de Parnaiba, Estado do Piaui, aos 03 dias do més de setembro do ano
de 2020.

wtodets (.
Qyucine cle
Alaide Oliveira de Andrade
Auditora Fiscal da Fazenda Municipal
Matricula n° 1061-8
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
SECRETARIA DA FAZENDA

SECRETARIA DA FAZENDA

COORDENACAO DA RECEITA

COORDENACAODA RECEITA

EDITAL DE NOTIFICACAO DE DEBITO N° 41/2020

EDITAL DE NOTIFICACAO DE DEBITO N° 42/2020

Pelo presente Edital, fica NOTIFICADO 9 sujeito passivo FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA

Pelo presente Edital, fica NOTIFICADO.o sujeito passive COSTA & SANTOS COMERCIO E

JUNIOR, inscrito no Municipio sob n° 31.494, com CNPJ n° 02.409.741/0001-36, domiciliado a
Rod BR 343 KM 18, 7, n° 6510, Bairro Joo XXIL, Parnaiba (PI), do débito tributario proveniente

do nao recolhimento da Taxa de Licenga para Localizagio e para Funcionamento (Alvara) nos
exercicios de 2015 a 2019.
A Notificagdio de Débito n° 159/2019, transcrita por meio deste Edital, é parte
integrante do processo administrativo n° 30727/2019 que tramita na Secretaria da Fazenda
Municipal e seu langamento tem como fundamento a Lei Complementar Municipal n° 2.210/2005,
A Notificagao mencionada nfo homologa débitos nao identificados nem quita débitos de
competéncias anteriores ou que tenham sido objeto de fiscalizagaode rotina.
O sujeito passivo notificado devera liquidar a importancia devida no prazo de 20
(vinte) dias a contar da data da publicagiiodeste Edital de Notificagdo de Débito. Caso os débitos ja
tenham sido quitados, devem ser apresentados, no mesmo prazo anteriormente indicado,
documentos que comprovem o recolhimentodostributos.
A néo regularizagiio da pendéncia fiscal no prazo estabelecido nesta Notificagdo
acarretara a inscri¢fo do débito total atualizado na Divida Ativa do Municipio de Parnaiba.
Cabe observar que o sujeito passivo mencionadofoi notificado administrativamente
no enderego cadastrado na Prefeitura de Parnaiba para regularizagdo da situagao fiscal, com
expedigio de Aviso de Recebimento (AR), mas a correspondéncia foi devolvida pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos sem ter sido localizado o destinatdrio no enderego (ausente),
conformeregistro no Aviso de Recebimento, razfio pela qual faz-se necessdria a publicagao deste
Edital.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e de futuro nao possam
alegar desconhecimento¢ passado o presente EDITAL, que sera afixado no prédio dessa Prefeitura
Municipal ¢ publicado na forma do artigo 184 da Lei Complementar Municipal n° 2.210/2005.
Dadoe passado nesta cidade de Parnaiba, Estado do Piaui, aos 03 dias do més de setembro do ano

de 2020.

,
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Alaide Oliveira de Andrade

REPRESENTACOES DE CALCADOSLTDA., inscrito no Municipio sob n° 32.980, com CNPJ n®
10.766,535/0001-21, domiciliado 4 Rua D, n° 22, Bairro Piaui, Parnaiba (PI), do débito tributario

proveniente do no recolhimento da Taxa de Licenga para Localizagfo e para Funcionamento
(Alvara) nos exercicios de 2015 a 2019.
A Notificagao de Débito n° 181/2019, transcrita por meio deste Edital, é parte

integrante do processo administrativo n° 31830/2019 que tramita na Secretaria da Fazenda
Municipal e seu langamento tem como fundamento a Lei Complementar Municipal n° 2.210/2005,
A Notificagio mencionada nao homologa débitos nao identificados nem quita débitos de
competéncias anteriores ou que tenhamsido objeto de fiscalizagaode rotina.
Osujeito passive notificado deverd liquidar a importancia devida no prazo de 20
(vinte) dias a contar da data da publicagdo deste Edital de Notificagdo de Débito, Caso os débitos ja
tenham sido quitados, devem ser apresentados, no mesmo prazo anteriormente indicado,

documentos que comprovem o recolhimento dostributos.
A nao regularizagdo da pendéncia fiscal no prazo estabelecido nesta Notificagao
acarretara a inscrig¢ao do débito total atualizado na Divida Ativa do Municipio de Parnaiba.

Cabe observar que o sujeito passivo mencionado foi notificado administrativamente
no enderego cadastrado na Prefeitura de Parnaiba para regularizagdéo da situacdo fiscal, com
expedicio de Aviso de Recebimento (AR), mas a correspondéncia foi devolvida pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos sem ter sido localizado o destinatdrio no enderego (ausente),
conforme registro no Aviso de Recebimento, razfo pela qual faz-se necessdria a publicagado deste
Edital.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e de futuro ndo possam
alegar desconhecimento ¢ passado o presente EDITAL, que sera afixado no prédio dessa Prefeitura
Municipal e publicado na forma do artigo 184 da Lei Complementar Municipal n° 2.210/2005.
Dado e passado nesta cidade de Parnaiba, Estado do Piaui, aos 03 dias do més de setembro do ano

de 2020.

.

Cone bee chm
Alaide Oliveira de Andrade
Auditora Fiscal da Fazenda Municipal
Matricula n° 1061-8
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Auditora Fiscal da Fazenda Municipal

Matricula n° 1061-8
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENACAODA RECEITA

EDITALDE NOTIFICACAODE DEBITO N°44/2020

Pelo presente Edital, fica NOTIFICADO 0 sujeito passivo COMERCIAL MOTOPECAS
PARNAIBA LTDA,, inscrito no Municipio sob n° 33.001, com CNPJ n° 13.750.135/0001-16,
domiciliado 4 Av, Pinheiro Machado, n° 1165, Bairro Piaui, Parnaiba (PI), do débito tributario

proveniente do nado recolhimento da Taxa de Licenga para Localizagao e para Funcionamento
(Alvara) nos exercicios de 2015 a 2019.

A Notificagao de Débito n° 111/2019, transcrita por meio deste Edital, é parte
integrante do processo administrativo n° 26287/2019 que tramita aa Secretaria da Fazenda
Municipal e seu langamento tem como fundamento a Lei Complementar Municipal n° 2.210/2005.
A Notificagio mencionada nfo homologa débitos nfo identificados nem quita débitos de
competéncias anteriores ou que tenham sido objeto de fiscalizagao de rotina.
©sujeito passivo notificado deverd liquidar a importancia devida no prazo de 20
(vinte) dias a contar da data da publicagiio deste Edital de Notificagao de Débito. Caso os débitos ja
tenham sido quitados, devem ser apresentados, no mesmo prazo anteriormente indicado,
documentos que comprovem o recolhimento dostributos.
A nao regularizagiio da pendéncia fiscal no prazo estabelecido nesta Notificagdo
acarretara a inscrigdo do débito total atualizado na Divida Ativa do Municipio de Parnaiba.
Cabe observar que o sujeito passive mencionado foi notificado administrativamente
no enderego cadastrado na Prefeitura de Parnaiba para regularizagéo da situagdo fiscal, com
expedigio de Aviso de Recebimento (AR), mas a correspondéncia foi devolvida pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos semter sido localizado o destinatario no enderego (mudou-se),

conforme registro no Aviso de Recebimento, raz4o pela qual faz-se necessdria a publicagéo deste
Edital.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e de futuro ndo possam
alegar desconhecimento é passado o presente EDITAL,quesera afixado no prédio dessa Prefeitura
Municipal e publicado na forma do artigo 184 da Lei Complementar Municipal n° 2.210/2005.
Dado e passadonesta cidade de Parnaiba, Estado do Piaui, aos 03 dias do més de setembro do ano
de 2020,
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Pelo presente Edital, fica NOTIFICADO 0 sujeito passivo DISCOL DISTRIBUIDORA DE
COLCHOES LTDA., inscrito no Municipio sob n° 27.191, com CNPJ n° 00.827.542/0001-32,
domiciliado 4 Praga Lima Rebelo, n° 1051, Bairro Centro, Parnaiba (PI), do débito tributario
proveniente do nao recolhimento da Taxa de Licenga para Localizagdo e para Funcionamento
(Alvara) nos exercicios de 2015 a 2019.
A Notificagao de Débito n° 108/2019, transcrita por meio deste Edital, é parte
integrante do processo administrativo n° 26275/2019 que tramita na Secretaria da Fazenda
Municipal ¢ seu langamento tem comofundamento a Lei Complementar Municipal n° 2.210/2005.
A Notificagfio mencionada nio homologa débitos nao identificados nem quita débitos de
competéncias anteriores ou que tenham sido objeto de fiscalizagao de rotina.
© sujeito passivo notificado devera liquidar a importancia devida no prazo de 20
(vinte) dias a contar da data da publicagao deste Edital de Notificagao de Debito. Caso os débitos ja
tenham sido quitados, devem ser apresentados, no mesmo prazo anteriormente indicado,
documentos que comprovem o recolhimentodos tributos.
A no regularizagao da pendéncia fiscal no prazo estabelecido nesta Notificagao
acarretard a inscric¢io do débito total atualizado na Divida Ativa do Municipio de Parnaiba.
Cabe observar que o sujeito passivo mencionado foi notificado administrativamente
no enderego cadastrado na Prefeitura de Parnaiba para regularizagao da situagio fiscal, com
expedicio de Aviso de Recebimento (AR), mas a correspondéncia foi devolvida pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos sem ter sido localizado o destinatario no enderego (mudou-se),
conformeregistro no Aviso de Recebimento, razio pela qual faz-se necessaria a publicagao deste
Edital.
E para que chegue ao conhecimento de todos osinteressados e de futuro néo possam
alegar desconhecimento ¢ passado o presente EDITAL, quesera afixado no prédio dessa Prefeitura
Municipal ¢ publicado na forma do artigo 184 da Lei Complementar Municipal n° 2.210/2005.
Dado e passado nesta cidade de Parnaiba, Estado do Piaui, aos 03 dias do més de setembro do ano
de 2020.
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EDITALDE NOTIFICACAODE DEBITO N° 45/2020

EDITAL DE NOTIFICACAODE DEBITO N° 46/2020

Pelopresente Edital, fica NOTIFICADO.o sujeito passive F. K. GOMES CARVALHO,inscrito
no Municipio sob n° 27.179, com CNPJ n° 08.342.336/0001-44 domiciliado 4 Rua Caramuru, n°
2260, Bairro Piaui, Parnaiba (PI), do débito tributario proveniente do n&o recolhimento da Taxa de

Pelo presente Edital, fica NOTIFICADO o sujeito passivo T. O, DA SILVA-ME, inserito no
Municipio sob n° 28.695, com CNPJ n° 14.513.412/0001-30, domiciliado 4 Av. Pinheiro Machado,
n® 1319, Bairro Piaui, Parnaiba (PI), do débito tributario proveniente do nao recolhimento da Taxa
de Licenga para Localizagiio e para Funcionamento (Alvara) nos exercicios de 2015 a 2019.
A Notificagio de Débito n° 141/2019, transerita por meio deste Edital, ¢ parte
integrante do processo administrativo n° 30238/2019 que tramita na Secretaria da Fazenda
Municipal ¢ seu langamento tem como fundamento a Lei Complementar Municipal n° 2.210/2005.
A Notificago mencionada nao homologa débitos nado identificados nem quita débitos de
competéncias anteriores ou que tenhamsido objeto de fiscalizagao de rotina.
© sujeito passivo notificado deverd liquidar a importincia devida no prazo de 20
(vinte) dias a contar da data da publicagao deste Edital de Notificagio de Débito. Caso os débitos ja
tenham sido quitados, devem ser apresentados, no mesmo prazo anteriormente indicado,
documentos que comprovem orecolhimento dostributos.
A nao regularizagio da pendéncia fiscal no prazo estabelecido nesta Notificagdo
acarretara a inscrigdo do débito total atualizado na Divida Ativa do Municipio de Parnaiba.
Cabe observar que o sujeito passivo mencionadofoi notificado administrativamente
no enderego cadastrado na Prefeitura de Parnaiba para regularizagfio da situagdo fiscal, com
expedicao de Aviso de Recebimento (AR), mas a correspondéncia foi devolvida pela Empresa

Licenga para Localizagao e para Funcionamento (Alvar) nos exercicios de 2015 a 2019.
A Notificagaio de Débito n° 109/2019, transcrita por meio deste Edital, ¢ parte

integrante do processo administrativo n° 26277/2019 que tramita na Secretaria da Fazenda
Municipal ¢ seu lancamento tem como fundamento a Lei Complementar Municipal n° 2.210/2005.
A Notificagio mencionada nfo homologa débitos nfo identificados nem quita débitos de
competéncias anteriores ou que tenham sido objeto de fiscalizagao de rotina.
© sujeito passivo notificado deverd liquidar a importincia devida no prazo de 20
(vinte) dias a contar da data da publicagiio deste Edital de Notificagéo de Débjto. Caso os débitos ja
tenham sido quitados, devem ser apresentados, no mesmo prazo anteriormente indicado,
documentos que comprovem o recolhimento dostributos.
A nfo regularizagiio da pendéncia fiscal no prazo estabelecido nesta Notificagdo
acarretara a inscrigéo do débito total atualizado na Divida Ativa do Municipio de Parnaiba.
Cabe observar que o sujeito passivo mencionadofoi notificado administrativamente
no enderego cadastrado na Prefeitura de Parnaiba para regularizagdo da situagSo fiscal, com
expedic&o de Aviso de Recebimento (AR), mas a correspondéncia foi devolvida pela Empresa
Brasileira de

Correios e

Telégrafos sem ter sido

localizado

o destinatério

no enderego

(desconhecido), conforme registro no Aviso de Recebimento, razo pela qual faz-se necessaria a
publicagdo deste Edital.

E para que chegue ao conhecimentode todos os interessados ¢ de futuro nio possam
alegar desconhecimento é passado o presente EDITAL,quesera afixado no prédio dessa Prefeitura
Municipal e publicado na forma do artigo 184 da Lei Complementar Municipal n° 2.210/2005,

Dadoe passadonesta cidade de Parnaiba, Estado do Piaui, aos 03 dias do més de setembro do ano

de 2020,

Brasileira de Correios e Telégrafos

sem ter sido

localizado

o destinatario no

enderego

(desconhecido), conforme registro no Aviso de Recebimento, razio pela qual faz-se necessaria a
publicaciio deste Edital.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e de futuro ndo possam
alegar desconhecimento é passado o presente EDITAL, queserd afixado no prédio dessa Prefeitura
Municipal ¢ publicado na forma doartigo 184 da Lei Complementar Municipal n° 2.210/2005.
Dado e passado nesta cidade de Parnaiba, Estado do Piaui, aos 03 dias do més de setembro do ano
de 2020.

:

}

7

me
,
be oe

"i
Auditora Fiscal da Fazenda Municipal
Matricula n° 1061-8

Alaide Oliveira de Andrade
Auditora Fiscal da Fazenda Municipal
Matricula n° 1061-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENACAO DA RECEITA

me
.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENACAO DA RECEITA

‘EDITAL DE NOTIFICACAODE DEBITO N°47/2020

EDITAL DE NOTIFICACAODE DEBITO N° 48/2020

Pelo presente Edital, fica NOTIFICADQosujeito passivo FORTUNA & FORTUNA LTDA,
inscrito no Municipio sob n° 32.665, com CNPJ n® 10.871.741/0001-00, domiciliado 4 Av. Pinheiro

Pelo presente Edital, fica NOTIFICADO o sujeito passive NORDESTE SERVICOS DE
CONSTRUCOES LTDA., inserito no Municipio sob n° 32.604, com CNPJ n* 10.575.638/0001-04,
domiciliado 4 Rua Joaquim Anténio, n° 227, Bairro Nova Parnaiba, Parnaiba (PI), do débito
tributdrio proveniente do néo recolhimento da Taxa de Licenga para Localizagao e para

Machado, n° 1837, Bairro Piaui, Parnaiba (PT), do débito tributario proveniente do nao recolhimento

da Taxa de Licenga para Localizagio ¢ para Funcionamento (Alvaré) nos exercicios de 2015 a
2019.

A Notificagio de Débito n° 140/2019, transcrita por meio deste Edital, ¢ parte
integrante do processo administrativo n° 30236/2019 que tramita na Secretaria da Fazenda
Municipal e seu langamento tem como fundamento a Lei Complementar Municipal n° 2.210/2005.
A Notificagéo mencionada nfo homologa débitos nfo identificados nem quita débitos de
competéncias anteriores ou que tenham sido objeto de fiscalizagdo de rotina.
Osujeito passivo notificado deverd liquidar a importancia devida no prazo de 20
(vinte) dias a contar da data da publicagio deste Edital de Notificagao de Débito. Caso os débitos ja
tenham sido quitados, devem ser apresentados,

no mesmo prazo

anteriormente indicado,

documentos que comprovemo recolhimento dos tributos.
Ando regularizagio da pendéncia fiscal no prazo estabelecido nesta Notificagado
acarretara a inscricao do débito total atualizado na Divida Ativa do Municipio de Parnaiba,
Cabe observar que osujeito passivo mencionado foi notificado administrativamente
no enderego cadastrado na Prefeitura de Parnaiba para regularizagao da situagao fiscal, com
expedigo de Aviso de Recebimento (AR), mas a correspondéncia foi devolvida pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos sem ter sido localizado o destinatdério no enderego
(desconhecido), conforme registro no Aviso de Recebimento, razio pela qual faz-se necessdria a
publicagao deste Edital.
E para que chegue ao conhecimento de todosos interessados e de futuro nado possam
alegar desconhecimento é passado o presente EDITAL, que sera afixado no prédio dessa Prefeitura
Municipal e publicado na forma do artigo 184 da Lei Complementar Municipal n° 2.210/2005,.
Dado e passado nesta cidade de Parnaiba, Estado do Piaui, aos 03 dias do més de setembro do ano

de 2020.
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Funcionamento (Alvara) nos exercicios de 2015 a 2019.

A Notificagio de Débito n° 161/2019, transerita por meio deste Edital, é parte
integrante do processo administrativo n° 30739/2019 que tramita na Secretaria da Fazenda
Municipal ¢ seu lancamento tem como fundamento a Lei Complementar Municipal n° 2.210/2005.
A Notificagiio mencionada nfo homologa débitos nfo identificados nem quita débitos de
competéncias anteriores ou que tenham sido objeto defiscalizagdo derotina.
O sujeito passivo notificado devera liquidar a importincia devida no prazo de 20
(vinte) dias a contar da data da publicagao deste Edital de Notificagdo de Débito. Caso os débitos ja

tenham sido quitados, devem ser apresentados, no mesmo prazo anteriormente indicado,
documentos que comprovem o recolhimentodostributos.
A nao regularizacio da pendéncia fiscal no prazo estabelecido nesta Notificagio
acarretard a inscri¢ao do débito total atualizado na Divida Ativa do Municipio de Parnaiba.
Cabe observar que o sujcito passivo mencionado foi notificado administrativamente
no endereco cadastrado na Prefeitura de Parnaiba para regularizagiio da situagdo fiscal, com
expedicao de Aviso de Recebimento (AR), mas a correspondéncia foi devolvida pela Empresa
Brasileira de Correios ¢ Telégrafos semter sido localizado o destinatario no enderego (mudou-se),
conforme registro no Aviso de Recebimento, razio pela qual faz-se necessaria a publicagiio deste
Edital.
E para que chegue ao conhecimentode todos os interessados e de futuro nfio possam
alegar desconhecimento é passado o presente EDITAL, que sera afixado no prédio dessa Prefeitura
Municipal ¢ publicado na forma do artigo 184 da Lei Complementar Municipal n° 2.210/2005.
Dado e passadonesta cidade de Parnaiba, Estado do Piaui, aos 03 dias do més de setembro do ano
de 2020.
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~ EDITAL DE NOTIFICACAODE DEBITON° 50/2020

Pelo presente Edital, fica NOTIFICADO o sujeito passivo F & G COMERCIO DE
LUBRIFICANTES LTDA.-ME, inscrito no Municipio sob n° 33.359, com CNPJ n°

Pelo presente Edital, fica NOTIFICADO o sujeito passivo CENTRO DE ASSESSORIA AOS
MOVIMENTOS POPULARES, inscrito no Municipio sob n° 32.373, com CNPJ n°

débito tributdrio proveniente do néo recolhimento da Taxa de Licenga para Localizagio e para

débito tributirio proveniente do nfo recolhimento da Taxa de Licenga para Localizagao e para
Funcionamento (Alvara) nos exercicios de 2015 a 2019.
A Notificagio de Deébito n° 208/2019, transcrita por meio deste Edital, ¢ parte
integrante do processo administrativo n° 32138/2019 que tramita na Secretaria da Fazenda
Municipal e seu langamento tem como fundamento a Lei Complementar Municipal n° 2.210/2005,
A Notificagfio mencionada nfo homologa débitos nado identificados nem quita débitos de
competéncias anteriores ou que tenhamsidoobjeto de fiscalizagao de rotina.
O sujeito passivo notificado deverd liquidar a importancia devida no prazo de 20
(vinte) dias a contar da data da publicagdodeste Edital de Notificagdo de Débito, Caso os débitos ja
tenham sido quitados, devem ser apresentados, no mesmo prazo anteriormente indicado,
documentos que comprovem o recolhimentodostributos.
Ando regularizagio da pendéncia fiscal no prazo estabelecido nesta Notificagio
acarretard a inscrig¢fio do débito total atualizado na Divida Ativa do Municipio de Parnaiba.
Cabe observar que o sujeito passivo mencionado foi notificado administrativamente
no enderego cadastrado na Prefeitura de Parnaiba para regularizagao da situagiio fiscal, com

18.509.988/0001-84, domiciliado no Conj. Jofo Orlando, n° 8, Bairro Rodoviaria, Parnaiba (PT), do

Funcionamento (Alvara) nos exercicios de 2015 a 2019.

A Notificagio de Débito n° 150/2019, transcrita por meio deste Edital, é parte
integrante do processo administrativo n° 30405/2019 que tramita na Secretaria da Fazenda
Municipal e seu langamento tem como fundamento a Lei Complementar Municipal n° 2.210/2005.
A Notificagio mencionada nio homologa débitos nao identificados nem quita débitos de
competéncias anteriores ou que tenham sido objetode fiscalizagaode rotina.
© sujeito passivo notificado devera liquidar a importancia devida no prazo de 20
(vinte) dias a contar da data da publicagdo deste Edital de Notificagao de Débito, Caso os débitos ja
tenham sido quitados, devem ser apresentados, no mesmo prazo anteriormente indicado,
documentos que comprovem orecolhimento dostributos.
A néo regularizagio da pendéncia fiscal no prazo estabelecido nesta Notificagdo
acarretara a inscrigdo do débitototal atualizado na Divida Ativa do Municipio de Parnaiba.
Cabe observar que o sujeito passivo mencionado foi notificado administrativamente
no enderego cadastrado na Prefeitura de Parnaiba para regularizagio da situagdo fiscal, com
expedicdo de Aviso de Recebimento (AR), mas a correspondéncia foi devolvida pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos semter sido localizado o destinatario no enderego (mudou-se),

conforme registro no Aviso de Recebimento, razio pela qual faz-se necessaria a publicagiio deste
Edital.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e de futuro nfo possam
alegar desconhecimento ¢ passado o presente EDITAL,quesera afixado no prédio dessa Prefeitura
Municipal e publicado na forma do artigo 184 da Lei Complementar Municipal n° 2.210/2005.
Dado e passadonesta cidade de Parnaiba, Estado do Piaui, aos 03 dias do més de setembro do ano
de 2020,
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~ EDITAL DE NOTIFICACAO DE DEBITO N° 51/2020

Pelo presente Edital, fica NOTIFICADO o sujeito passivo A. J.DE SOUSA MIRANDA,inserito
no Municipio sob n® 28.963, com CNPJ n® 15.291.812/0001-00 domiciliado 4 Av. Sao Sebastiao, n°

970, Bairro Campos, Parnaiba (PI), do débito tributario proveniente do nao recolhimento da Taxa
de Licenga para Localizagao e para Funcionamento (Alvara) nos exercicios de 2015 a 2019.
A Notificagdio de Débito n° 206/2019, transcrita por meio deste Edital, é parte
integrante do processo administrativo n° 32136/2019 que tramita na Secretaria da Fazenda
Municipal e seu langamento tem como fundamento a Lei Complementar Municipal n° 2.210/2005,.
A Notificagio mencionada nfo homologa débitos nao identificados nem quita débitos de

competéncias anteriores ou que tenham sido objeto de fiscalizag4o derotina,
O sujeito passivo notificado deverd liquidar a importéncia devida no prazo de 20
(vinte) dias a contar da data da publicagao deste Edital de Notificagdo de Débito. Caso os débitos ja
tenham sido quitados, devem ser apresentados, no mesmo prazo anteriormente indicado,
documentos que comprovem o recolhimento dos tributos.
A néo regularizagio da pendéncia fiscal no prazo estabelecido nesta Notificagao
acarretara a inscri¢fio do débito total atualizado na Divida Ativa do Municipio de Parnaiba.

Cabe observar que o sujeito passivo mencionado foi notificado administrativamente
no endereco cadastrado na Prefeitura de Parnaiba para regularizagio da situagdo fiscal, com
expedigao de Aviso de Recebimento (AR), mas a correspondéncia foi devolvida pela Empresa

Brasileira de Correios e Telégrafos semter sido localizado o destinatario no enderego (ndo existe o
n° indicado), conforme registro no Aviso de Recebimento, razio pela qual faz-se necessaria a
publicacdo deste Edital.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e de futuro nfo possam
alegar desconhecimento é passado o presente EDITAL, que sera afixado no prédio dessa Prefeitura
Municipal e publicado na forma do artigo 184 da Lei
Complementar Municipal n° 2.210/2005.
Dado e passado nesta cidade de Parnaiba, Estado do Piaui, aos 03 dias do més de setembro do ano
de 2020.
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11.651.411/0001-63, domiciliado 4 Rua Genésio Pires, n° 774, Bairro Santa Luzia, Parnaiba (PT), do

expedigao de Aviso de Recebimento (AR), mas a correspondéncia foi devolvida pela Empresa

Brasileira de Correios ¢ Telégrafos sem ter sido localizadoo destinatario no enderego (mudow-se),
conforme registro no Aviso de Recebimento, raziio pela qual faz-se necessaria a publicagio deste
Edital.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e de futuro nfio possam
alegar desconhecimento é passado o presente EDITAL, que sera afixadonoprédiodessa Prefeitura
Municipal e publicado na forma doartigo 184 da Lei Complementar Municipal n° 2.210/2005.
Dadoe passado nesta cidade de Parnaiba, Estado do Piaui, aos 03 dias do més de setembro do ano
de 2020.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
SECRETARIA DA FAZENDA

COORDENACAO DA RECEITA
EDITAL DE NOTIFICACAO DE DEBITO N°52/2020

Pelo presente Edital, fica NOTIFICADO0 sujeito passivo C. C. MAGALHAES — ME,inscrito no

Municipio sob n° 24.052, com CNPJ n° 63,511.158/0001-46, domiciliado 4 BR 402, n° 1840, Bairro
Rodoviaria, Parnaiba (PI), do débito tributério proveniente do nfo recolhimento da Taxa de Licenga
para Localizagio e para Funcionamento (Alvara) nos exercicios de 2015 a 2019.
A Notificagdo de Débito n° 211/2019, transcrita por meio deste Edital, é parte

integrante do processo administrativo n° 32140/2019 que tramita na Secretaria da Fazenda
Municipal ¢ seu langamento tem como fundamento a Lei Complementar Municipal n° 2.210/2005.
A Notificagdo mencionada nio homologa débitos nfo identificados nem quita débitos de
competéncias anteriores ou que tenhamsido objeto de fiscalizagao de rotina.
© sujeito passivo notificado devera liquidar a importincia devida no prazo de 20
(vinte) dias a contar da data da publicagio deste Edital de Notificagao de Débito. Caso os débitos ja
tenham sido quitados, devem ser apresentados, no mesmo prazo anteriormente indicado,
documentos que comprovem orecolhimento dos tributos.
A no regularizagiio da pendéncia fiscal no prazo estabelecido nesta Notificagdo
acarretara a inscrigdo do débito total atualizado na Divida Ativa do Municipio de Parnaiba.

Cabe observar que o sujeito passivo mencionadofoi notificado administrativamente
no enderego cadastrado na Prefeitura de Parnaiba para regularizagio da situagio fiscal, com
expedigao de Aviso de Recebimento (AR), mas a correspondéncia foi devolvida pela Empresa
Brasileira de Correios ¢ Telégrafos sem ter sido localizado o destinatario no enderego (mudow-se),
conforme registro no Aviso de Recebimento, razfo pela qual faz-se necessdria a publicagao deste
Edital.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados ¢ de futuro nfo possam
alegar desconhecimento é passado o presente EDITAL, que sera afixadonoprédio dessa Prefeitura
Municipal e publicado na forma do artigo 184 da Lei Complementar Municipal n° 2.210/2005.
Dado ¢ passado nesta cidade de Parnaiba, Estado do Piaui, aos 03 dias do més de setembro do ano
de 2020.

Atos ete (0. Corre woe doa
Alaide Oliveira de Andrade
Auditora Fiscal da Fazenda Municipal
Matricula n° 1061-8
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENACAODA RECEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
SECRETARIA DA FAZENDA

COORDENACAO DA RECEITA

EDITALDE NOTIFICACAO DE DEBITON° 53/2020

EDITAL DE NOTIFICACAO DE DEBITON° 54/2020

Pelo presente
. fica NOTIFICADO o sujeito passivo LUZLANE NEVES DA SILVA,
inscrito no Municipio sob n° 28.985, com CNPJ n° 17.120.633/0004-89, domiciliado a Rua
Caramuru, n° 19, Bairro Sao Francisco da Guarita, Parnaiba (PI), do débito tributario proveniente
do nao recolhimento da Taxa de Licenga para Localizagfo e para Funcionamento (Alvara) nos
exercicios de 2015 a 2019.
A Notificagio de Débito n° 187/2019, transerita por meio deste Edital, ¢ parte
integrante do processo administrativo n° 31841/2019 que tramita na Secretaria da Fazenda
Municipal e seu langamento tem como fundamento a Lei Complementar Municipal n° 2.210/2005.
A Notificagio mencionada néo homologa débitos niio identificados nem quita débitos de
competéncias anteriores ou que tenham sidoobjeto de fiscalizagao de rotina.
© sujeito passivo notificado deverd liquidar a importancia devida no prazo de 20

Pelo presente Edital, fica NOTIFICADO sujeito passivo PHB INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA., inscrito no Municipio sob n° 28.811, com CNPJ n° 09.674.633/0001-50, domiciliado 4 BR

(vinte) dias a contar da data da publicagao deste Edital de Notificagao de Débito. Caso os débitos ja

tenham sido quitados, devem ser apresentados, no mesmo prazo anteriormente indicado,
documentos que comprovem o recolhimento dos tributos.
A nao regularizagao da pendéncia fiscal no prazo estabelecido nesta Notificagdo
acarretard a inseri¢io do débito total atualizado na Divida Ativa do Municipio de Parnaiba.
Cabe observar que o sujeito passivo mencionado foi notificado administrativamente
no enderego cadastrado na Prefeitura de Parnaiba para regularizagdo da situagiio fiscal, com
expedigao de Aviso de Recebimento (AR), mas a correspondéncia foi devolvida pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos sem ter sido localizado o destinatdério no enderego
(desconhecido), conforme registro no Aviso de Recebimento, raziio pela qual faz-se necessaria a
publicagiio deste Edital.

E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e de futuro nao possam
alegar desconhecimento é passado o presente EDITAL,que sera afixado no prédio dessa Prefeitura
Municipal e publicado na forma do artigo 184 da Lei Complementar Municipal n° 2.210/2005.
Dado e passadonesta cidade de Parnaiba, Estado do Piaui, aos 03 dias do més de setembro do ano
de 2020.

Abe he

io -

343 Av. Leonardo de C. Castelo Branco, n° 3863, Bairro Sabiazal, Parnaiba (PL), do débito
tributdério proveniente do nfo recolhimento da Taxa de Licenga para Localizagio e para
Funcionamento (Alvara) nos exercicios de 2015 a 2019,

A Notificagio de Débito n° 198/2019, transcrita por meio deste Edital, ¢ parte
integrante do processo administrativo n° 32130/2019 que tramita na Secretaria da Fazenda
Municipal ¢ seu langamento tem como fundamento a Lei Complementar Municipal n° 2.210/2005.
A Notificagio mencionada nfo homologa débitos nao identificados nem quita débitos de
competéncias anteriores ou que tenham sido objetode fiscalizagao de rotina.
O sujeito passivo notificado deverd liquidar a importéncia devida no prazo de 20
(vinte) dias a contar da data da publicagdo deste Edital de Notificagao de Débito, Caso os débitos ja
tenham sido quitados, devem ser apresentados, no mesmo prazo anteriormente indicado,
documentos que comprovem o recolhimento dostributos.
A nfo regularizagao da pendéncia fiscal no prazo estabelecido nesta Notificagdo

acarretara a inscri¢do do débito total atualizado na Divida Ativa do Municipio de Parnaiba.
Cabe observar que 0 sujeito passivo mencionadofoi notificado administrativamente
no enderego cadastrado na Prefeitura de Parnaiba para regularizagfio da situagdo fiscal, com
expedicio de Aviso de Recebimento (AR), mas a correspondéncia foi devolvida pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos sem ter sido localizado o destinatério no enderego (ndo existe o

n° indicado), conforme registro no Aviso de Recebimento, razfio pela qual faz-se necessaria a

publicagio deste Edital.
E para que chegue ao conhecimento de todos osinteressados e de futuro nao possam
alegar desconhecimento é passado o presente EDITAL,que sera afixado no prédio dessa Prefeitura
Municipal e publicado na forma do artigo 184 da Lei Complementar Municipal n° 2.210/2005.
Dadoe passadonesta cidade de Parnaiba, Estado do Piaui, aos 03 dias do més de setembro do ano
de 2020,
.

AO). Garateote
tLe rete
Alaide Oliveird de Andrade
Auditora Fiscal da Fazenda Municipal
Matricula n° 1061-8
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Alaide Oliveira de Andrade
Auditora Fiscal da Fazenda Municipal
Matricula n° 1061-8
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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

Arlindo Ferreira Gomes Neto

Secretério Municipal de Fazenda

Superintendente de Cultura (Interino)

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
Superintendente de Comunicacdo

Gestora da Central de Licitagdo e Contratos Administrativos - CLCA

