
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

131Ano XIX • Teresina (PI) - Segunda-Feira, 22 de Março de 2021 • Edição IVCCLXXXV

(Continua na próxima página)

e,\J'U- ºº.s JS: ,,-:, ~~ 

{ tJ §·--============================== 
e> ;:::=- ~ 

ld:1!518EOF1B70ADOF8 

PORTARIA Nº 81/2021 OE 17 OE MARÇO DE 2021. 

O PREFEITO MUNICIPAL OE ISAÍAS COELHO, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas 

atribuiçõe• legais, que lhe são conferidas; 

CONSIDERANDO, que a Secretaria de Administração após publicação dor edital para 

convocação dos aprovados no Concurso Público Municipal 001/2011, foi Informado pela Sra. 

candiodua CINTIA LOPES OE OLIVEIRA, que se encontrava aprovada para o cargo 111 -

Auxiliar de Serviços Gerais- Sec, Municipal de Saúde- Sede, do concurso 001/2011, de sua 

deslstênc'. a; conto me apre seutado. 

Resolve: 

Art. 1• determinar a convocação da Sra : 

111 - Auxiliar de Serviços Gerais- Se<:. Municipal de Sa~de- Sede 

Colocação I Inscriçlo 1 Nome 1 Total 

08 1 11120233 1 MARIA DO SOCORRO DA SILVA 1 67.50 

Art. 21 - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de 

sua put: e:.~~ ..>-

Registre-se em livro próprio, Publique-se e Cumpra-se 

Gabinete da Prefeitura Municipal de Isa/as Coelho-PI , 17 de março de 2021. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

DESPACHO: 

REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00412021 

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE GtNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA 
PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JACOBINA DO PIAUI-PI". 

Por detenninaçao do Exmo. Sr. Prefeito Municipal foi procedido 

o cancelamento do procedimento acima referenciado, por interesse e conveniência da 

Administração, traduzidos pela necessidade de alteração/readequação do termo de 

referencia do edital do presente certame, devendo ser lançado outro oportunamente 

com as devidas modificações. Publique-se. 

Jacobina do Piauí-PI. 19 de março de 2021 . 

E-o,,,_,,-..;., -.oi s~/ .s ... «t,. 
Edvarton de Sâ Sousa 

Pregoeiro 
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DECRETO Nº 177/202L Jacobina do Plaui • PI, 17 de março de 2021. 

DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS SANITÁRIAS 
EXCEPOONAIS A SEREM ADOTADAS DO DIA 
17 AO DIA 21 DE MARÇO DE 2021 EM TODO 
MUNJdP1O DE JACOBINA DO PIAuf (PI), 

VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA 
COVJD-19. 

O PREFErrO DO MUNICIPIO DE JACOBINA DO PIAUÍ · PI, Gedertanlo Rodrigues de 

Ollvelra, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 

do Municipal: 

CONSID5RANDO que a Organização Mundial da Saúde declarou, em manifestação pública 

datada de 11/03/2020, que a doença causada pelo coronavírus (COVJD-19) atingiu o nlvel de 

pandemia, tendo se alastrado por todo o mundo; 

CONSIDERANDO que, em função da pandemia de COVID-19, foi promulgada a Lei nº 

13.979/20, que prevê medidas para enfrentar o surto, tendo o Ministério da Saúde 

apresentado, em 11 de março de 2020, a Portaria nº 356, que estabelece as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da 

pandemia; 

CONSIDERANDO a necessidade de que sejam efetivamente cumpridas as medidas 

administrativas de Isolamento para conter a evolução da contaminação da Covid-19; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 268 do Código Penal Brasileiro, que aduz que ·infringir 

determlnaç6o do poder público, destinada a impedir introduç§o ou propagaçSo de doença 

contagioSII' é crime, sob pena de detenção, de um mês a um ano, e multa; 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde de importância internacional decorrente da Covid-

19; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 18.895, de 19 de março de 2020, que dispõe acerca 

das medidas e ações para o monitoramento e combate à disseminação da COVID-19 no 

Estado do Piauí; 

CONSIDERANDO os Decretos Estaduais nº 18.901 de 19 de março de 2020, nº 18.902 de 23 

de março de 2020 e o n° 18.913 de 30 de março de 2020, os quais detenninam as medidas 

excepcionais voltadas para o enfrentamento da grave crise de saúde pública decorrente do, 

COVID- 19; 

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 6A37, de 20 de agosto de 1977 e a Lei Estadual n° 6.174,. 

de 06 de fevereiro de 2012, ambas acerca das infrações à legislação sanitária; 

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal - STF reconheceu a competência 

concorrente da União. Estados, Distrito Federal e Municípios para adotar medidas de polícia 

sanitária, como isolamento social, quarentena e restrição de locomoção e definição de 

atividades essenciais, em razão da pandemia da COVJD-19; 

CONSIDERANDO a realização de festas de aniversários em locals públicos e privados. a 

realização de outros atos e comportamentos com potencial de geração de aglomerações, em 

especial, a concentração de pessoas em bares e restaurantes; 

CONSIDERANDO o avanço em grande escala de pessoa.s contaminadas pelo Coronavírus; 

CONSIDERANDO a ocorrência atualmente, de média móvel diária, de mortes no Brasil, em 

decorrência da Covid-19, de cerca de 2000 pessoas/dia; 
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CONSIDERANDO a existência de nova variante do Coronavírus, cepa mais letal e mais 

contagiosa, que vem se alastrando de forma desordenada em todo o território brasileiro; 

CONSIDERANDO a capacidade deficitária do sistema regional de saúde, em suportar uma 

•segunda onda" de casos da Covid-19; 

CONSIDERANDO a Intima capacidade de leitos de un. nos hospitais regionais, que possam 

vir a atender pessoas acometidas da Covid-19; 

CONSIDERANDO a decisão do Ministro do Supremo Tribunal Federal - STF, Min. Ricardo 

Lewandowski, nos autos da ADI 6625 MC / DF, em que, •a prudência - amparada nos 

princípios da prevenção e da precaução, que devem reger as decisões em tm1téria de saúde 

públic11 - 11conselh8 que 11s medidllS excepcionais abrigadas na Lei n• 13.979/2020 continuem, 

por enquanto, a integrar o arsenal das autoridades sanitárias par11 combater a pandemia" 

CONSIDERANDO ainda os Decretos Estaduais nº 19.462, de 18 de fevereiro de 2021. Decreto 

nº 19.494 de 03 de março de 2021 e o Decreto nº 19.529 de 14 de março de 2021 

DECRETA; 

Al't. 1°. Este Decreto dispõe sobre as medidas sanitárias excepcionais a serem adotadas do 

dia 17 ao dia 21 de março de 2021, em todo o município de Jacobina do Piauí - Piauí, 

voltadas para o enfrentamento da COVI0- 19; 

Al't. 2º Fica determinada a adoção das seguintes medidas para os dias 17 a 19 de março de 

2021: 

I - ficarão suspensas as atividades que envolvam aglomeração, eventos culturais, atividades 

esportivas e sociais, bem como o funcionamento de quaisquer tipos de estabelecimentos que 

promovam atividades festivas. em espaço público ou privado, em ambiente fechado ou 

aberto, com ou sem venda de ingresso; 

D - bares. restaurantes, trailers. lanchonetes e estabelecimentos similares bem como lojas de 

conveniência e depósitos de bebidas, só poderão funcionar até às 20h, ficando vedada a 

promoção/realização de festas, eventos, confraternizações, dança ou qualquer atividade que 

gere aglomeração, seja no estabelecimento, seja no seu entorno; 

m - o comércio em geral poderá funcionar somente até as 17h; 

IV - a permanência de pessoas em espaços públicos abertos de uso coletivo, como praças. 

Clubes, piscina e outros, fica condicionada à e.strita obediência aos protocolos específicos de

medidas higienicossanitárias das Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal, especialmente 

quanto ao uso obrigatório de máscaras e ao horário de vedação à circulação de pessoas. 

determinado pelo art. 4° deste Decreto; 

V - os órgãos da Administração Pública funcionarão, preferencialmente, por modelo de 

teletrabalho, mantendo contingente de 30% (trinta por cento) de servidores em atividade 

presencial, com exceção dos serviços de saúde e daqueles considerados essenciais. 

Parigrafo único. No horário definindo no inciso D, do caput deste artigo, bares e 

restaurantes poderão funcionar com a utilização de som mecânico, instrumental ou 

apresentação de músico, desde que não gerem aglomeração. 

Art. 3". A partir das 21h do dia 19 de março até âs 24h do dia 21 de março de 2021 ficarão 

suspensas todas as atividades econômico-sociais, com exceção das seguintes atividades 

consideradas essenciais: 

I - mercearias. mercadinhos, mercados, supermercados, padarias e produtos alimentícios; 

n - farmácias, drogarias, produtos sanitários e de limpeza; 

m - oficinas mecânicas e borracharias; 

IV - lojas de conveniência e lojas de produtos alimentícios situadas em PI. exclusivamente 

para atendimento de pessoas em trânsito; 

V - postos revendedores de combustíveis e distribuidoras de gás; 

VI - hotéis, com atendimento exclusivo dos hóspedes; 

vn - serviços de segurança pública e vigilância; 

vm - serviços de alimentação preparada e bebidas exclusivamente para sistema de delivery 

ou drive-thru; 

IX - serviços de telecomunicação, processamento de dados e imprensa; 

X - serviços de saúde, respeitadas as normas expedidas pela Secretaria Municipal de Saúde; 

XI - serviços de saneamento básico, transporte de passageiros. energia elétrica e funerários; 

XII - agricultura, pecuária e extrativismo; 

XID - bancos e lotéricas. 

Parigrafo único. No período definido no caput deste artigo, fica determinado que: 

1 - excetuadas as hipóteses do inciso IV, do caput deste artigo, será vedado o consumo de 

alimentos e bebidas no local do próprio estabelecimento; 

D - nos hotéis, as refeições serão fornecidas exclusivamente por meio de serviço de quarto; 

m - nos estabelecimentos e atividades em funcionamento, é obrigatório o controle do fluxo 

de pessoas, de modo a impedir aglomerações; 

IV - os serviços públicos de saneamento básico, transporte de passageiros, energia elétrica. 

fornecimento de água potável, funerários, telecomunicações. segurança pública e coleta de 

resíduos deverão funcionar observando as determinações higienicossanitárias expedidas para 

a contenção do novo coronavírus; 

V - supermercados. mercados e congêneres só poderão comercializar gêneros alimentícios e 

similares, produtos de higiene, de limpeza e aqueles produtos considerados essenciais para a 

sobrevivência humana, ficando proibida a comercialização de eletrodomésticos. eletrônicos, 

artigos de vestuário, entre outros produtos considerados não essenciais; 

VI - os estabelecimentos e atividades devem cumprir integralmente os Protocolos de 

Recomendações Higienicossanitárias para a Contenção da COVI0-19 expedidos pela 

Secretaria de Estado da Saúde do Piauí / Vigilância Sanitária do município e publicados em 

anexo aos Decretos Estaduais. 

Art. 4°. No horário compreendido entre as 21h e às Sh, do dia 17 ao dia 21 de março de 

2021, ficará proibida a circulação de pessoas em espaços e vias públicas. ou em espaços e 

vias privadas equiparadas a vias públicas, ressalvados os deslocamentos de extrema 

necessidade referentes: 

1 - a unidades de saúde para atendimento médico ou deslocamento para fins de assistência 

veterinária ou, no caso de necessidade de atendimento presencial, a unidade policial do 

município; 

D - ao trabalho em atividades essenciais ou estabelecimentos autorizados a funcionar na 

forma da legislação; 

m - a entrega de bens essenciais a pessoas do grupo de risco; 

IV - a estabelecimentos que prestam serviços essenciais ou cujo funcionamento esteja 

autorizado nos termos da legislação; 

V - a outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de força maior ou 

necessidade impreterível, desde que devidamente justificados. 

§1 ° Para a circulação excepcional autorizada na forma dos incisos do caput deste artigo. 

deverão as pessoas portar documento ou declaração subscrita demonstrando o 

enquadramento da situação específica na exceção informada, admitidos outros meios 

idôneos de prova. 

§2" A vedação à circulação de pessoas a partir das 21h do dia 21 de março se estenderá até 

as Sh do dia 22 de março de 2021. 

Art. 5°. A fiscalização das medidas determinadas neste Decreto será exercida de forma 

ostensiva pela vigilância sanitária municipal, com o apoio da Polícia Militar. 

§1° Os órgãos envolvidos na fiscalização das medidas sanitárias deverão solicitar a 

colaboração da Polícia Militar. 

§2" Fica determinado aos órgãos indicados neste artigo que reforcem a fiscalização, em todo 

o município, no período de vigência deste Decreto, em relação às seguintes proibições: 

1- aglomeração de pessoas; 
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Il - consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos ou de circulação pública; 

m - direção sob efeito de álcool; 

IV - circulação de pessoas no horário compreendido entre as 21h e às Sh, que não se 

enquadrem nas exceções previstas nos incisos Ia V do caput do art. 4° deste Decreto. 

§3° O reforço da fiscalização deverá se dar também em relação ao uso obrigatório de 

máscaras nos deslocamentos ou permanência em vias públicas ou em locais onde circulem, 

outras pessoas. 

§4° O poder público não poderá financiar ou apoiar eventos no período de vigência das 

restrições impostas por este Decreto. 

Art. 6° Permanece proibida a realização de testas ou eventos, em ambientes abertos ou, 

fechados, promovidos por entes públicos ou pela iniciativa privada. 

Art. 7" A Secretaria municipal de Saúde poderá estabelecer medidas complementares às 

determinadas por este Decreto. 

Art. ao Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 17 de março de 2021, revogando-se. 

naquilo que conflitar, as disposições em sentido contrário; 

Comunica-se, Publlca-se e Cumpra-sei 

Gabinete do Prefeito Municipal de Jacobina do Piauí-PI. 17 de março de 2021. 

~ 
Gederlanlo Rodrigues de Oliveira 
~ Municipal th.J«ob/1111 do Plauf • PI 

ld:OCC5401F85CED1AO 

PREFEITURA 1\1\UNICIPAL 

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006(2021 

CONTRATANTE: PREF. MUN. DE MADEIRO DO PIAUI - PI 

CONTRATADO: M. PEÇAS CONSTRUÇÕES (NACIONAL GÁS) 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) E 

VASILHAMES PARA ATENDER AS NECISSIDADE DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MADEIRO E SUAS RESPECTIVAS SECRETÁRIAS. 

VALOR: R$ 29.400,00 (vinte nove mil e quatrocentos reais) para o lote 1 

e R$: 11 .700,00 (onze mil e setecentos reais) para o lote li. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: FPM / ICMS / ISS /FUNDEB/ FME/ 

FUS/ FMS/ FMAS/ PAB/ RECURSOS DO TFSOURO MUNICIPAL 

DA PREFEITURA MUNICIPAL. 

VIGENCIA: 12 (doze) meses. 

ATO RATIFICADO PELA AUTORIDADE SUPERIOR, JOSE RIBAMAR DE 

ARAÚJO FILHO, PREFEITO MUNICIPAL. 

FEITURA ""'u••-uc:1P~ "- f. / 

cl~~ ■ Ir# - ~ 
AUTORIZAÇAÕ DE FORNECIMENTO 

Madeiro - PJ ,18 de Março de 2021 

À Empresa: 

MARCIA MONTEIRO DE AGUIAR-ME (M PEÇAS CONSTRUÇOES) End.: 

Av. Jose Rodrigues, s/n, centro - Madeiro -Piauí .. 

Senhor Responsável, 

Fica V .Sa., a partir d esta data autorizado a realizar o referido fornecimento 

dos produtos objeto do Pregão Presencial 006/2021, Objeto: Aquisição de 

gás GLP (gás de cozinha) e vasilhames para atender as necissidade da 

Prefeitura Municipal de Madeiro e suas Respectivas Secretárias, 

do qual a empresa foi vencedora conforme consta no auto do processo 

lícitatórío até o valor de R$ R$ R$ 29.400,00 (vinte nove mll quatrocentos 

reais) para o lote I e R$: 11.700,00 (onze mll setecentos reais) para o lote li, 

fornecendo para tando a referida nota fiscal eletronica dos produtos 

efetivamente fornecidos. 

Jose Ribamar de Araújo Filho 
Prefeito Municipal 
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

Madeiro - (Pú,17 de Março de 2021. 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 

Madeiro do Piauí· PI torna público para fins de intimação e conhecimento dos 

interessados, o resultado do julgamento e classificação das propostas referente 

ao PREGÃO PRESENCIAL N" 006/2021, visando a Aquisição de gás GLP (gáa 

de cozinha) e vasilhames para atender as necissidade da Prefeitura Municipal 

de Madeiro e suas Respectivas Secretárias, qual teve como vencedora a empresa:. 

MARCIA MONTEIRO DE AGUIAR-ME (M PEÇAS CONSTRUÇOES), CNPJ: 

11.2800.177/0001·05, no valor total de R$= 29.400,00 (vinte nove mil e 

quatrocentos reais) para o lote I e R$= 11. 700,00 (onze mil setecentos reais) para 

o lote II, Desta forma, foi escolhida a melhor proposta para a administração 

pública municipal, na forma dos critérios estabelecidos no edital. 

Tudo está devidamente comprovado no presente processo licitatório. 

sob responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação, concluindo assim,. 

este procedimento, para apreciação por parte da auto.ridade superior, onde 

recomendamos a sua homologação. 


