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Eatadod0 Plauf. 
PREFETURA IIIUNIClPM. OE LAGOA 00 PI.A.UI 

C.N.P.J. 01.1112.MJ /OOIU-7~ 
lw.. .._,~ cll ~ 1488 - C-,b . L~ dn Pi111.,f {P I) 

C.E.P. 64.31111.0001 Fu,,,; (ll86) 3259-1132 

o 

Conttato n•: 022/2019 
Processo Admlnlstratfvo: 029 /20l9 

todaJldade, Dispensa n• 008/2019 
Objeto: Contratação de e01;p,- ~a prestação de -viws de troca de ~lhall ondulas em açc 

ga.lvani:r.;,dQ em un;dade e~lar muniàpal de Lagoa d,;, Piauí - PT. 
Contratanh::;. Munic(pio de Lagoa do Pia uf - PI 
Contia.lado: FRANCSCOOUVEIRA. DE DEUS, CNPJ: Z7.lll5.B29/0001-09. 
Fon te do Reauso: 0,çamento Geral do Mun_idpi<;> e outro6. 
Valor i;Jobal: R$ 7.000,00 (,;ele mil rea~) 
Dm da aMinMw:<1: 127de julho de 2019 
Vlgêoc.la: 31 de dezembro de 2019 

PRllFEITO MUN ICIPAL 

Estado do Plaul. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI 

C.N,P.J. 81 .612..583/ 0001-7◄ 
A'i. JOH Soants da Sllv•, 1488 -Olntro- Lagoa do Plaul (Pl) 

c .e_P . 6'1 .388.ooo, F(ln8: (08613259-1132 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PR.OCBSSO ADMINISTRATIVO N" 000/2019 
PREGÃO PRESBNCIAL N" 11/3019. 
DATA DA ABERTURA: 30 d e julho de 2019 ãs 08:00 horas. 
MODALmADJt: Contratação de empresa para prestação de 
manut.enção corretiva e preventiva em poços tubulares para 
necessidades do município de Lagoa do Piauí-PI. 
FONTZ D& RJ&CVRSO: OTçarnerító Geml M Murtidpio e Outros. 

serviço d e 
atender as 

CÓPIA DO ED.ITAL: Pode ser a dquirido, na sede da Prefeitura Municipal de 
Lagoa do Piauí - Pl, loca.l.izada na Avenida ,Jose Soares da Silva, 1488 - Baim,: 
Centro, Lagoa do Piauj - PI. 

ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: Recebimento e Abertura: 
Prefeitura Municipal de Lagoa do Piauí-Pi, no endereço acima. 

Lagoa do Piauí jPI), 16 de julho de 2019 . 

Pregoeiro 

Eatadio dio Plaul. 
PREFEl11JRA MUNICIPAL DE LAGOA DO Pl:AUI 

C.N.P.J. 01,61 2.58310001-74 
Av. Jod SouM da SIiva, 14118 • Cenln> - lagoa do PIIIUJ (PI) 

C.E.? . 64.3811.000 / FOM: (086) 3259-1132 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMDIISTRATIVO N" 031/~019 
PRJtOÃO PREBl:KCIAL li" Ol~/2019. 
DATA DA ABERTURA: 30 de julho de 2019 às 10:00 horas. 
MODALJDADB; Aquisição de "quentinhas" para atender as necessidades d o 
município de Lagoa do Pim.ú-P[. 
FONTE DE R»CURSO: Orçamente Geral de Mwtiépio e OWTOs. 
CÓPIA DO EDITAL: Pode ser adquirido, na sede da Prefeitura Municipal de 
Lagoa do Piauí - PI, localizada na Avenida José $olll"l)$ da Silva, 1488 - Bairro: 
Centro, Lagoa do Piaui - PI. 

BNVELOPBS DB HAmLITAÇÃO E PROPOSTA: Recebimento e Abcrtunl: 
Preftitura Munícipál de Lagoo do Piaui-Pr, no endcreÇO àcima. 

Lagoa do Piauí (PI), 16 de julho de 2 0 19 . 

Presidente da Comissão 

PORTARIA Nº 58/2017 Madeiro(PI), 28 de novembro de 2017 

O PREFEITO DE MADEIRO-PI, no uso de suas atribuições legais e em consonância 

com Lei Orgânica do Munlc lplo d e Madeiro-PI, 

RESOLVE: 

Art. 1 ~- Nomear o Senhor Luís de Sousa Silva, portador do CPF n11 003.743.513-25, 

para exercer o cargo em comissão de Chefe do Departamento de águas e esgotos da 

Madeiro-PI, que será vinculado à Secretaria Municipal de Saõde. 

cumpra-se e f>\.Jblíque. 

Madeiro(PI), 28de Novembro de 2017. 

-< ► p!. ~- ~ ~ (J'J:aá Casalmlrode Ar~o iíe✓ 
Preleiw de Madeiro-PI 

Lei n'l 10, da 28 da novaonbro da 2017 

"C ria o Departamento de Águas e Esgotos 

no municíp io <10 Ma<loir PI , o d á outras 

providências·. 

A PrefeihJra, M u nicipal de M adeiro, Estado do Pia.u i, no uso de stJ!lS atribuições que 

lh es c o n fere a Lei Orgânica do m unicípio : Faço 5ç1ber que a C€imerç1 M un icipal 

aprovou e e u. Pre ferto do Municipio de Madeiro - PI. Estado do Piau i. sanciono a 
SégUinte Lei: de n• 1 012017 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

Arl . 1" - Fica criado, como entidade autarquia municipal, o Deparlamento de 

águ,as e Esgotos de Madeiro. Estado tio Piauí. com per~onlllidade jurídica própria. 

dispondo de• autonornia econ õ m i:ca~ financeira e $drninistra:ti v·a,,. denlro dos lirnit.es 

estaMlêCldos pela p resan te Lei : 

Art . 2 • - O Dopart.amonto do aguas o Esgotos do Madeiro, t0<á sedo o foro na 

cld8de de Madeiro - P I e terá sua lunç!lo em todo o m unicípio . compedndo-C he o.orno 

B)(Clus,ividade : 

a) Esw d:8.r, projetar e exeC1.Jtar, tlirelamenle cu através d e conlratos 

es.teibelecidos com entid:i;ldes especi~liZ(:ld,as e m engen tía,riç1 s.anib€1ri :i,~ as 

obras relativas é construção. ampliação ou re1onna tios s istemas púb licos 

de abastecimento d e água potáve l e da esgotos san ilátllos, na zona rural: 

b) Atuar como coordenador e f lscaUzaaor da execução dos convênios 

finnados enlre o municipio de Madeiro - Pi e os órgãos federais ou 

estaduais para estudes, projetos e obras de construção, amplla.ção ou 

remoclelação dos serviços pÜblioos de abastecimento de ág ua potável e de 

esgotos sani térios. na zona ru:rãl do m u nic ípio: 

e) Operar. manter. conservar e explorar d irntamenle os serviços de água 

potável e de esgoto sani tário nas áreas rurais: 

d) Lançar, f lscallzar e a rrecadar taxas dos serviços de água e esgotos, e as 

ta><as de oonlrlbulçlio que Incidirem sobre a prestação dos serviços de 

água e esgotos, beneficiados com tais serviços: 


