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Lei Nº 266/2.021 de 17 de dezembro de 2021 

"Dispõe sobre a autorização de concessão de ABONO SALARIAL 

na forma de 14º salário aos professores efetivos/concursados 

da educação básica do munícipio de Curralinhos, utilizando 

recursos provenientes do FUNDEB, para fins que se específica 

e dá outras providências. 

O Prefeito Municipal de Curralinhos, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais que lhe 

são conferidas por Lei, faço saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

Art 1° - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a repassar aos professores 

efetivos/concursados e celetistas aprovado no Processo Seletivo Nº 001/2021 da rede municipal de 

ensino abono na forma de 14º salário em caso de sobra de recursos do Fundeb neste exercício de 2021. 

Parágrafo Único. O rateio dos recursos será na forma de abono proporcional a carga horária de 

20hs e 40hs e será concedido em caráter provisório para cumprimento ao disposto no art. 25 e 26 da 

Lei Nº 14.113/2020 e não se incorporará aos vencimentos dos respectivos servidores, nem servirão de 

base para qualquer fim ou efeito. 

Art 2º - O Poder Executivo fica autorizado a regulamentar a presente lei no que couber inclusive 

a abertura de crédito adicional suplementar e alteração no crédito de divisão dos recursos em forma de 

abono. 

Art 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Curralinhos, 17 de dezembro de 2021 
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A viso de Licitação 
Pregão Presencial nº. 044/2021 

Processo Administrativo 094/2021 

A Prefeitura Municipal de Dom Inocêncio - PI torna público que realizará a segunda 
chamada do PREGÃO PRESENCIAL do tipo Menor Preço Global por lote, cujo 
objeto é: Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis para veículos 
da Prefeitura Municipal de Dom Inocêncio - PI e suas Secretarias na cidade de 
São Raimundo Nonato e Teresina • PI, com a abertura flltada para o dia 30 de 
dezembro de 2021 ás 08:30min no prédio da Prefeitura Municipal na sala de licitações, 
o Edital e seus anexos estariio à disposição dos interessados, podendo ser obtido na sede 
desta Prefeitura Municipal situada na Praça Camaratuba, S/N, no horário das 08:00 as 
13:00 horas, de segunda a sexta feira. 

Dom Inocêncio - PI, 17 de dezembro de 2021 . 

Nelson Ribeiro de Santana Neto 
Presidente da CPL 

E-mail: pmdominoccncio@hotmail.com 
Telefone: (89) 3580.1331 

ld:0047CEB7C37E5C60 

~. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOC~NCIO 
•~ Praça Camaratuba, S/N, Centro 

• • CEP: 64790-000- Dom Inocêncio-PI 
,,t,,.;,m:rewldt,> CNPJ: 23.500.00210001-45 

,&~ r.órruibnos/ 

A viso de Licitação 
Pregão Presencial nº. 045/2021 

Processo Administrativo 095/2021 

A Prefeitura Municipal de Dom Inocêncio - PI torna público que realizará o 
PREGÃO PRESENCIAL do tipo Menor Preço Global por lote, cujo objeto é: 
Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis para veiculos e 
maquinas da Prefeitura Municipal de Dom Inocêncio - PI e suas Secretarias, com 
sede da empresa dentro da área territorial do município de Dom Inocêncio - PI, 
com a abertura fixada para o dia 30 de setembro de 2021 ás 09:30 horas no prédio da 
Prefeitura Municipal na sala de licitações, o Edital e seus anexos estarão à disposição 
dos interessados, podendo ser obtido na sede desta Prefeitura Municipal situada na 
Praça Camaratuba, S/N, no horário das 08:00 as 13:00 horas, de segunda a sexta feira. 

Dom Inocêncio - PI, 17 de dezembro de 2021. 

Nelson Ribeiro de Santana Neto 
Presidente da CPL 

E-mail: pmdominocencio@hotmail.com 
Telefone: (89) 3580.1331 
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A viso de Licitação 
Pregão Presencial nº. 046/2021 

Processo Administrativo 096/2021 

A Prefeitura Municipal de Dom Inocêncio - PI torna público que realizará o 
PREGÃO PRESENCIAL nº 046/2021, cujo objeto é: Contratação de empresa para 
fornecimento de Medicamentos Éticos, Farmácia Básica, Material Hospitalar e 
Odontológicos para Secretaria de Saúde do Município de Dom Inocêncio - PI, com 
a abertura fixada para o dia 30 de dezembro de 2021 ás 10:30min no prédio da 
Prefeitura Municipal na sala de licitações, o Edital e seus anexos estarão à disposição 
dos interessados, podendo ser obtido na sede desta Prefeitura Municipal situada na 
Praça Camaratuba, S/N, no horário das 08:00 as 13:00 horas, de segunda a sexta feira. 

Dom Inocêncio- PI, 17 de dezembro de 2021. 

Nelson Ribeiro de Santana Neto 
Presidente da CPL 

E-mail: pmdominocencio@hobnail.com 
Telefone: (89) 3580.1331 


