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ANF.XO r - n ecretn nº mwn n11 

Oeiras - P I, dd de mes de 2022. 

FORNECE DOR(A): 
CN PJ: 

Sr(a). Fomcccdor(a) . 

A Prefeitura Municipal Oeiras UF, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, 
considerando a Repercussão G.::ral do Tema n" 1. 130 do STF, NOTIFICA Vossa Senhoria d e que : 

Este município, cm xx/xx/20xx, passou a aplicar a In strução N o nnativa da Receita 
Federal do Brasil nº 1.234/20 12 par.. fins de retenção d e l.mposto de R end a cm seu s pagamentos, 
regu lamentando os atos administrativos através do D ecreto Mun icipal n" 080/2022. 

D esta forma, para. todos os d ocum entos fi scais emitidos a partir da data m encionada, 
dever.lo ser observadas as di sposições d a c itada Lns trnção Normativa e o respectivo decreto municipal , 
qu3nto ao Imposto d e Renda. 

R essaltamos que, nos termos do referido d ecreto, não serão foita.s retenções de CSLL, 
PIS/PASEP o u COFINS, a.penas a retenção de IR será feita. se foro caso, nos moldes d a citada n ormativa. 

Portanto, repisamos a necessidade d e que Vossa Senho ri a o bserve as regras d a fN RFB 
nº 1.234/20 12, bem como do decreto municipal , cm todos os documentos fiscais e mi tidos para. este 
município a partir da vigência d este decreto, inclus ive quanto ao correto d estaque do valor de lR a ser 
retido. 

Vale salientar, que de acordo com o produto/serviço fornecido ao municipio, n os Lermos 
do objeto contratado , a aliquota d o Imposto de Renda a ser retido na fonte será de xx.% . 

A TENÇÃO: pessoas jurídicas optantes pe lo SIMPLES NAC IONAUM EI , não esdl.o suj e itas à retenção 
de IR. m as sim apenas a retenção do ISS. sendo que a alíquota aplicável será correspondente à alíquota 
efetiva do ISS a que a m icroempresa o u a e mpresa de pequeno po rte estiver suj e ita no m ês anteri or ao da 
prestação. sob pena d a aplicação d e uma alíquota d e 5%, (cinco por cento). nos termos do Decreto 
Municipal n º 080/2022. 

Aprove itamos a oportunidade , para informar que, o fornecedor não sofrerá. a umento da 
carga tributâria, tendo em vista que este poderá deduzir o vnJor retid o pelo município ao declarar seus 
rendim entos a UNIÃO. 

Outrossim, quai squer esclarecimentos, d\.lv idas, questio name ntos, reclamações, 
impugnações ou requerimento para reenq uadramento das al íquo tas aplicáveis poderão ser obtidos junto à 
Secretaria Muni c ipal de Finanças pelo c•mail : ~ mail com . 

Atenciosamente, 

S;;cretaria d e Finança.,; 
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PREFEITURA DE 

OEIRAS 
Mais "trabalho. novas conqula"taa 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2022 - SRP-PMO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 119/2022 

OBJETO: Registro de preços para aquisição futura e parcelada de equipamentos de informática 
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Oeiras-PI e suas Secretarias 
TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13.12.2022 
HORÁRIO: 14:00h (horário de Brasília). 
DATA DA RODADA DE LANCES: 13.12.2022 
HORÁRIO: 14:15h (horário de Brasília) 
EDITAL: Disponível nos sites: 
(www.portaldecompraspublicas.com.br) e (www.tce.pi.qov.br) 
INFORMAÇÕES: Praça das Vitórias, nº 37, bairro centro, Oeiras-PI - Piaui CEP: 64.500-000 
INFORMAÇÕES: no mesmo endereço, FONE: (89) 98805-1187 e-mail: cpl.pmoeiras@gmail.com. 

PUBLIQUE-SE 

Oeiras-PI, 29 de novembro de 2022. 

Theresa Albano Duarte Franco Pereira 
Pregoeira 

Praça das Vitórias, 37 - Centro- CEP: 64.500-000 - Fone: (89) 3462-2842 
CNPJ N9 06.553.937/0001-70 

ID: 00605C0DB4384 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE - PI 

A VISO DE LICITAÇÃO 

íviÃRcõs 
P..ABlNI~ 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS-SRP Nº. 043/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 001.0000808/2022 

A Prefeitura Municipal de Marcos Parente -PI, através de seu Pregoeiro e Equipe de 
Apoio, nomeada na Portaria Nº 004 de 07/01/2022, tome público licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2022, do tipo Menor Preço por Item, em conformidade 
com a Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/20 19 e com a Lei Federal nº 
8.666/1993, cujo objeto é Registro de Preços para aquisição de computadores e notebook 
para as secretarias municipais, conforme edital e anexos. Acolhimento das Propostas: dia 
01/12/2022; Do Encerramento das Propostas: dia 12/12/2022 as 08:00 horas; Início da 
Sessão de disputa de preços: dia 12/12/2022 às 08: 10 horas; Referência de tempo: Horário 
de Brasilia; O Edital completo estará à disposição dos interessados na CPL, que deverão 
solicitar via correio eletrônico cplmarcosparente202 l@gmail.com. 

Marcos Parente {PI), 29 de novembro de 2022. 

Willy Vieira de Meneses 
Pregoeiro Oficial do Município 

Praça Dyrno Pires Ferreira, 261 -Centro- CEP: 64.84S.000, tel: 89 3541·1277 
CNPJ: 06.554.133/0001-96 / cplmarcosparente2021@gmail.com - MARCOS PARENTE· Piauí 

ID: EE684006419F4 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE - PI 

A VISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS - SRP N'. 044/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 001.0000707/2022 

A Prefeitura Municipal de Marcos Parente -PI, através de seu Pregoeiro e Equipe de 
Apoio, nomeada na Portaria Nº 004 de 07/01/2022, tome público licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO N' 44/2022, do tipo Menor Preço por Item, em conformidade 
com a Lei Federal nº I0.520/2002, Decreto n' I0.024/2019 e com a Lei Federal nº 
8.666/1993, cujo objeto é Registro de Preços para aquisição de laboratório de informática 
para secretaria de educação deste município, conforme edital e anexos. Acolhimento das 
Propostas: dia 01/12/2022; Do Encerramento das Propostas: dia 12/12/2022 as l0:00 
horas; Início da Sessão de disputa de preços: dia 12/12/2022 às 10:30 horas; Referência 
de tempo: Horário de Brasília; O Edital completo estará à disposição dos interessados na 
CPL, que deverão solicitar via correio eletrônico cp1marcosparente202 l@gmail.com. 

Marcos Parente (PI), 29 de novembro de 2022. 

Willy Vieira de Meneses 
Pregoeiro Oficial do Município 

Praça Dymo Pires Ferreira, 261 -Centro -CEP: 64.845-000, tel: 89 3541-1277 
CNPJ: 06.554. 133/0001-96 / cplmarcosparente2021@gmail.com - MARCOS PARENTE - Piauí 


