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ESTADO DO PIAUI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE - PI 

EXTRATO DE CONTRATO 

Instrumento: Contrato nº 032/2022- DISPENSA DE LICITAÇÃO 008n022 - Processo Administrativo 
001.0000526/2022 

Objeto: "Contratação de empresa para elaboração dos planos municipais de gerenciamento de resíduos de serviço 
de saúde PGRSS do município de Marcos Parente". 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE, inscrita no CNPJ sob nó 
06.554.133/0001-96, estabelecida na Praça Dymo Pires Ferreira, nº 261, Centro - CEP: 64.845-000, neste ato 
representada pelo Sr. Prefeito Municipal, Sr. Gedison Alves Rodrigues. 

CONTRATADA: PROJECT AMBffiNTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, inscrita 
43.407.925/0001 -64, com sede na rua Coronel Cesar, 0°1230,Morada do So~ CEP: 64.056-475, Teresina -Piauí,. 
devidamente representada pelo Sra. Maria Eduarda Barbosa Dos Santos, brasileiro, ioscrito no CPF nó 
075.384.463-03 e RG nº 3.308.869 SSP/PJ 

Fundamentação Legal: inciso O, do art. 24 da Lei 8.666/93 e alterações. 

Vlg~ncla: 12 meses 

Valor Global: R$ 10.000,00 (Dez mil reais). 

Fonte de Recursos: FPM, FMS e outras fontes de recurso. 

Data de Assinatura: 05 de maio de 2022. 

Slgnaàlrlos: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE, pela CONTRATANTE, PROJECT 
AMBffiNT AL CONSULTORIA E TREINAMENTO L TDA, CONTRATADO. 
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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE - PI 

GABINETE DO PREFEITO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 003/2022 

Dispõe sobre a convocação dos 
aprovados no teste seletivo 
s implificado 001/2022, na forma que, 
especifica; 

O Prefeito de Marcos Parente, Sr Gedison Alves Rodrigues, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais resolve: 

Considerando o resultado do teste seletivo simplificado 001/2022, divulgado no 
diário Oficial dos Municípios de 19 de abril de 2022; 

Considerando a homologação do resultado final , divulgada no Diário Oficial dos 
Municípios de 19 de abril de 2022; 

Considerando as obrigações estabelecidas em Termo de Ajustamento de Condutai 
Celebrado nos autos 0000471-33.2017.8.18.0102; 

Considerando a necessidade de contratação temporária de servidores para atender 
às necessidades deste Município; 

Considerando que profissionais convocados por meio do Edital de Convocação 
001 -2022, não compareceram dentro do prazo estabelecido para apresentação de, 
documentação complementar ou não comprovaram os requisitos necessários para 
contratação; 

RESOLVE: 

Art 1°. Convocar para apresentação de documentação para fins de celebração de 
contratação temporária os convocados constantes no ANEXO I a este edital , a se, 
apresentarem perante a Secretaria Municipal de Administração no prazo de 05 
(cinco) dias úteis após a publicação deste edital, no período de 09 a 13 de maio de, 
2022, das 8 às 13h, munidos de cópias autenticadas ou das originais 
acompanhadas de cópias para autenticação perante a administração, visando a, 
formalização da contratação perante o serviço público municipal ; 

Art. 2°. O convocado deverá apresentar a seguinte documentação: 

a) Rg e CPF; 
b) Duas fotos 3x4; 
c) Cópia do T itulo de eleitor e comprovante de quiatação perante a justiça, 

eleitoral ; 
d) Quitação do serviço militar, se do sexo masculinoSer brasileiro nato ou 

naturalizado ou português; 

e) Atestado de aptidão tisica e mental; 

f) Declaração de não ter sofrido condenação criminal com pena privativa de 
liberdade transitada em julgado ou qualquer condenação incompatível com 
o cargo pretendido; 

g) Declaração de não ter sido demitido, nos últimos 5 (cinco) anos do serviço 
público por intermédio de Processo Administrativo Disciplinar com a nota "a
bem do seNiço público"; 

h) Apresentar comprovação dos requisitos de escolaridade e específicos 
necessários previstos no Quadro de disponibilidade de vagas constantes na 
Anexo Ido Edital 001-2022; 

i) Apresentar comprovante de registro no Conselho da Categoria devidamente 
atualizado, nos casos exigidos no edital 001-2022; 

j) Declarar, mediante termo, ter disponibilidade para cumprir a carga horária 
prevista no Anexo li do edital 001-2022; 

k) Declaração de que não é sócio gerente/ administrador de empresas, que 
mantém vínculo com a administração pública municipal. 

1) Declaração de bens e declaração de imposto de renda; 
m) Declaração de que não é servidor público da administração direta ou indireta 
da união, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, nem é empregada 
público ou servidor de suas subsidiárias e controladas, nos termos do Art. 5°. da 
Lei Municipal 153/2014. 
n) número do PIS ou NIT 

Art. 3°. Não será dado outro prazo para os candidatos que não apresentarem a 
devida documentação no prazo estabelecido no Edital de Convocação. 

Art. 4°. A convocação de que trata este edital obedeceu à ordem de classificação 
constante na homologação do resultado final. 

Art. 5°. Não será permitida nenhuma hipótese de adiamento após a convocação 
para contratação. 

Marcos Parente - PI, 06 de maio de 2022 

Gedison Alves Rodrigues 
Prefeito Municipal de Marcos Parente • PI 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE - PI 

GABINETE DO PREFEITO 

ANEXO 1- LISTA DE CONVOCADOS 

MÃRêõs 
PARENTE 
liffl-'M1"1C011w,a~D1* 

TECNICO DE ENFERMAGEM • SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
INSCRIÇÃO I NOME I CLASSIFICAÇÃO I 

304 I ROSANGELA CARVALHO GUIMARÃES I 7 I 

ENFERMEIRO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 

230 CANDIDA FRANCISCA LIMA SOUSA 6 
233 FREDERICO NUNES DA SILVA 7 

FISIOTERAPEUTA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
INSCRICÃO 1 NOME 1 CLASSIFICACÃO 

244 1 TANIA GISELLY MIRANDA CARREIRO MARTINS 1 4 


