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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR 

PROCESSO N.0 Dispensa de Licitação Nº 012/2022 
OBJETO: Contratação de laboratório especializado em análises c mIcas, para 
prestação de serviço de coleta, análise e diagnóstico das amostras de mat rial coletado 
para a realização de 600 (seiscentos) exames hemoglobina glicada, , estinados a 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Guadalupe-P . 
VALOR TOTAL: R$10.500,00(dez mil e quinhentos reais). 
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2045 
NATUREZA DE DESPESA: 339039 
BASE LEGAL: Art. 24, li, da Lei Federal n• 8.666/93. 
EMPRESA CONTRATADA: RAMOS & SANTOS LABORATÓRIO E SERVIÇOS 
MÉDICOS L TOA CNPJ Nº 34.878.076/0()01-36 

Guadalupe-PI, 19 de setembro de 2022. 

Maria Jozeneide Fernandes Lima 
Prefeita Municipal 
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EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato nº : 53112022 

Procedimento: TOMADA DE PREÇO Nº 004120232 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.0004519/2022 

1 

Vigência: 12,09.2022 à 31 .12.2022 

Objeto: Contratação de empresa especializada I para reforma de 
estrada vicinal na localidade Boa Vista a Carreiro - zona 
rural do municlpio de Guadalupe-PI. 1 

ValorR$: R$154.685,93 (cento e cinquenta e quatro mil e seiscentos 
e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos). 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 

Contratada: CONSTRUTORA E LOCADORA GURGUÉIA L TOA, CNPJ 
Nº 01 .907.303/0001-55 1 
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ESTADO DO PIAUI 

, PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUI - PI 
. CNPJ: 41 .522,36810001 -05 

JAêõ~ltê PRAÇA ESTÁCIO DE ALMEIDA, Nº 20 - CENTRO 
--- ·- - - · CEP. 64.755-000 - JACOBINA DO PIAUI 

DECRETO Nº 255/2022 

Jacobina-PI, 15 de setembro de 2022. 

Situação anormal, caracterizada como SITUAÇÃO DE 
EMERGl::NCIA, em toda extensão territorial do 
município de Jacobina, Estado do Piauí, afetado pela 
SECA - 1.4.1.2.0, conforme PORTARIA/MOR Nº 
260/2022. 

O Prefeito Municipal de Jacobina do Piau í, Estado do Piauí, no uso de suas 
atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal art. 7° do 
Decreto Federal nº 7.257 de 04 de agosto de 2010 e pela Resolução nº 3 do 
Conselho Nacional de Defesa Civil. 

CONSIDERANDO que os baixos índices pluviométricos que incidiram neste 
município no período chuvoso, não restou suficiente para atender as 
necessidades quanto ao acesso a água própria para o consumo humano e 
animal, bem como para a produção agrícola; 

CONSIDERANDO que as poucas chuvas afetaram diretamente os açudes e 
reservatórios do município, que estão com volumes baixos ou inadequado para 
o consumo humano, devido alto teor de lama: 

CONSIDERANDO que o período de seca e estiagem que é uma real idade, 
conforme demonstra previsão meteorológica para a região semiárida do Piauí, 
no qual está inserido este município; 

CONSIDERANDO que não houve ocorrência de chuva nos últimos quatro 
meses, resultou no agravamento do problema hídrico da região; 

CONSIDERANDO que a grande importância do setor agrícola e pecuário, 
principais afetados, as perdas agrícolas registradas ocasionadas principalmente 
pelas irregularidades das chuvas durante o ciclo de plantio e desenvolvimento da 
safra 2021/2022; 

CONSIDERANDO que o parecer da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil , 
relatando a ocorrência desse desastre é favorável à declaração de situação de 
emergência. 

DECRETA 

Art. 1° - Fica Decretada Situação Anormal em toda extensão territorial no 
Município de Jacobina-PI, Estado do Piauí, caracterizada como SITUAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA. 

Art. 2° - Paragrafo único. Esta situação de anormalidade é valida para todo o 
município de Jacobina do Piauí, comprovadamente afetado pela seca. 

Art. 3° - Prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, 
contados a partir da caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos 
contratos. 

Art. 4° - Revogadas as disposições em contrário, este decreto entra em vigor na 
data de sua publicação e terá vigência de 180 (Cento e Oitenta) dias. 

Gabinete do Prefeito de Jacobina do Piauí-PI, 15 de setembro de 2022. 
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